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 . 4 هدلووباشحلا رعديسلا ةمضح لحم نم بتك ضعب نعنالعا )
 ظ سشورق ملم

 3 ' ريسذت هعمو ىربطلا ري رح نب د#م رفعج ىأ مامالا ريسفت اهو

 ش 1 1 قروءزج نوال هد ريمالا ىربكلا هعبطملا عبط ى روب اسيناا
 1 ٠

 يمسملا ىراخبلا »م يحص نتم ىلع ىنالةسءاارج> نب مامالا رمش 6

 ضيب | قروأز حرشعةثالث وهوه, ريكا هعبطملا عبط ىرابلاحتف
 نبا مامالا ينام عنا هج كلاب مامألا ى ريكلا هنودملا ٠

 يوا وزلا مامالاو دوعسم نبا مامالل مامالا بتانمو دشر

 كام مامالا هقف هب ريخما هعبطملا عبط ءازجأة مب .رأ ضب أق زو

 ةتس ى ريم عبط ىللشلا ةيشامم زنكلا ىلع ىعليزلا بات

 ىفنح هقف ضيبا قرو ءازجأ
 ةعسن ةيشنويلا ةخسنلا ىلع لوكشم يراخبلا حيحص نئم

5 

 ' ثيدح ١ ضوا قرو هبريلا هعبطملا عبط ءازجأ

 ةعبطملا عبط هيزازبلاو ناخيضاق ىواتف اهعمو هيدنهلا ىواتنلا

 هعبطملا عبط ةرحطا راد ىقنم موحرملال هيدعسالا ىواتفلا

 قنح هقأ ْ هب ريخلاا

 بدأ ىثرقلا باطخلا نءال برعلاراعشأ ةره#ح ©

 هعالا نبءزج دمسسلا لع ىاانبلا 7



 بدتقرمسلا لارا مدين لارهاوملا 2 هيلع

 خيمي يبطي سعحيعسلا

 باتكلاةبطخ ؟
 ٠ زال عاونأ ف لوالادقعلا) (

 درةملازاا ىلوالا هدب رقلا 4

 ( كاذب قلعتي اموةهيعنو ةيلسا ىلا ةراعتسالا مسف”ىف) هيناثلا ةدب رغلا ف

 (ق"اكسلا دنع هيلي هيقيتحت ىلا هيح رصتلا ةراعتسالا مس: ىف) هئااثلاةدب رغلا و
 (كلذب قلعتي اميفو مئالملارايتءابم اسفأةثالث ىلا ةراعتسالاممسقت ىف ) ةعبارلا هدب رغلأ مخ
 (حيشرتلات ادى ) ةمافتاةدب رغلا مذ

 (ةيليثم ةراءتسارةراعتسا ريغىلا هميسقتو بكر ملا زاحنلا ناب ىف) ةسداسلا دي رقلا مو
 ( ةيانكلاب !ايةراعتسالا ىتعم قدم مدت ىفىناثلادقعلا ) عم

 ( فلا | بهدم ىلع هينكملاف) ىلوالا هدب رغلا ماب

 (ىك اكسل! بهدم ىلع هينكملا ف) ةيناثلاةديرقلا مو

 ( بيطلب هذ م ىلع هينكملا ف ) ةئااثلاودب رغلا م

 هلفاب هيكل رك ذهب انكلابةراعتسالا ةروص ف بعل ههنأىف )ةعبارلاة دب رغلا م
 ] (المأ4ع وغوملا

 5 ( خلا ةيانكلابةراعتسالا هني رق قيقحتى تلاثلادقعلا ) 45
 (اهتةيق-ىةلمعت-مبرطلا وفل ا|دنء هينكملا هئي رقذأف ) كرالاةد رقلا عاب

 داوملاضعب ىف هتية#نوكنت نأ زوم ةينكملاةنب رقنوك ىف) ةيناثلاةدب رغاا م

 ( فاشكلا بحاهدنع

 -( ىك اكل ادنعةينك كمللاهش , رقف ) هئلاثااةدن رقلا هء

 ( ةينك 1| ةنيرق و فنسملا دنع راتخملا ف ) ةعبارلاةط رقاا ةأ

 راحل حيشرتوتامن الملا نم ه.نكملاةنب رتىلعدازامويقكى) ةسماختاةدب رفلا هرم

 27 ؛ينكملاةن رق ةوحيشرتلا نيب ف ذرغلا اوهيبشتلاولسرملا 7



 3 . حيشرت ار ادق ردا وهنأ ادارملا +: 0-0 موشي 5 , ىهعهذها شي ىأالرأ عماسلا

 4 :رارعل ريمان :ةداب رز رم هأ حاضإ الام ا. :هالإ !ةد_ثماةهىفهنب رد مي ع !لمدق نأ كار

 اهب لايف همثملا تامث المن مالك نال : كد سصألا فد رجتااو“ وهما رقلانبب ف رفااهح و قل

 ” جالسا 1 ادسانأ ارتافاذاف د : روأ وسامو# رهن راك هش اباص اصتخاى وأ

 7 :٠ رد ىرااوهن رةلعجيفىرلا نم ةداعل>ر الس المرك اقاشلاحال_لاف قرا

 ٠ حيسشرللا ىف ه_هالك ضرفزالو حبس ثريا | ىلع ؛ ل ممل ةملعل هفدد ف:_هصاالعاو

 هش ردل ١ وهال د عماله رصغعام لا ناب انهما_سعلاو روطتسا امى 2 و

 »« مارملا مهتل# شا ىفهترك ف < مالكماقملا اذه ىو دي رجتءاوسامو
 هاك .ماد_ةالاةلز نعوذ هلاهللا لاذ 95 مالثالا تفارا_:هىلاو

 غارفلاناكو * ماركلاهبكوهلاو 4 مانالا ريخدمشانديدس

 ة- ريققلاهقاوم ىلع َ رصدخم ا ىما وطاهد_هنم

 ىذن ع تاخرمشع ىنثال نيالا موبف ىروه:هدلا

 2 « نيثالثرةثالثوني-:: اموفلأ ةن_بةجحطا
 7 ا تيدو سامو ع 2 عجحس تيوس ا م ااا ا ناعم وي جور ل سنس ب 21

 نب نيلسرملا رءادنالا فرسشأ ةرجش نم

 هلآ ىلعو ل_.سو هيلع هللا ىل--

 نمد هنادصأر ماركلا
 ادملا ق مهفيل

 ماتالاو

 نيم
22 

 1 ردع هداوو باش |نيس> رعد ااه ادك الدي ريقت| هعيطملاب إي



1 
 تةطعام عمواولا فذح همالك فوه سماها ةديرغا |لوأ نىأ قيسىذلا اهحيشرتك انه
 درب او ىار كا مكيف: لبب ارس ىلع: هلوذ هذم و'ه.ةكملا ةراعتسالاولصالاو ليل دازت احوهو

 هدجوت ىنعمب هجووأ هيناي :هفاضالا (قرغلا هور هلق ه.اخا قروكدم مالك ماقملا فو
 "ةنيرغلا نيب فرغلا صخود_ةتءيىألءعامنب هلوقو اذكر اذكوهفرغلا هيحوت ىا

 ه2: لدور هلوةر"ه-رمصملا فج شرت او" هن رقلا نيب سايتل|الهنال" هينكملاب حيشرتلاو

 "ه-:ءرقىف "ه_هفاولا'همدق:لا بهاذا ليصغتىلا هب راشأ هلق ام ىلعر ب: فاطع خل
 ةرامت_ساوأ هلودو ى اك-ل|بهذدمىلا ةرا ثاالريخ هسفن لدحر هلو فق: هرنكحملا

 داوملا نعي ىففذ_صملاو ى اكسااوفا_ثكلاا باس هدم ىلا ةراسشا"هيقرق
 ىفاثكللا تح اسه_لعو ىيططخاو فال! بهذ_هىلاةراشاال_خت هنا_ئاوأهلوذو
 ىو هنانثاقريمضلا اًذكوةيثكملا هني رقلعجام ىلع دئاعه-هنىقريمضلاوداوملا ضع
 لفتت الف مدس ا: رهاظط ف اس.!اهرك ذامةلثمأ نامت ف ه.كاطافروك ذم مالك ماقملا

 هش ٠ رد ىلع ىأ اهيلع هلوؤو ديك ًاتللا 1من ظذل ف:_صااركذد ( لامني دهلوق)

 قو داوملارب_.ةتللفمطا |نأر هاظلاو اهتنب رقرأ ةينكماآىأاحيشرتوهلوقو ةينكملا
 وأ ادئازىفريم_ضاانمةمزاللاحوأ هلوعفمادي شرت نأ ىلءواولا طاق_ساعخسنلا ضعب

 ولالاواد.ثرتوه نب رقامهتوكن عرظنلا مطقب نيمئالملاىأ (امهب اف هلق ) ادئازل هس
 نع لو#ِزيمت اصاصتخاىوذأهلرةودك اكره_فناكلرايتعالا اذهبي ريمضلا ديعأ
 رهاظلاو صاصتخالا ىفاةواغآ,ملاذارظناو هصاصتخاىوةلاقي نأ حصنذا لسعافلا

 مرزلم ىلءمزال فطءاطامت راىأ اةلعتوهلوةواس. شرتوهاوساموهنب رقدحا وىأ لح ظ

 ريمالا انخيشلاف ( حيشر:هاو-امووهلوق ) انههي_ثاطارظناو حاضرالاةداب زدب أ .

 هدا, زلالا مهللا هيغل جاتتعالث رح مهملاوهان رك ذامنأ ىلا ىآ>فرطب ةراشا ماتتخا نسح

 بااخم  االثم حي_ثرتاقلعتواصاصتاىوقالا ىوسىأ ( هاوسامر هلق ) ها ةنوقتلا

 امئادهلهمزالماهنال تشنا! نم عم-بلاباص اصتخاىوقا نالغب تدشن هينملاتا اخ كلوة ىف

 فئدا| د_:ءةيئمللاهتابثا ىنعأ تااخملاف تاووالاضءب ىننوكيامناهناف بثنلاف الع
 بتثنلاولاثملا اذ_هىفةينكملله نب رقلا ىهمدقتاك ىك اكسلا دنع هينمالتيثملااهظفلوأ

 هرم امّنا ف:_صملا هلاوا م رهظالا ماصءلالاقو هريغلاثملا اد_هىلع سقيلوحيشرت ٠

 هنا. 2 "هرقرةحم ةراعتءا و البوم ه هن لد و*هينكملا" هن رق لمع ام نيب فرهااهوو

 ٍي وذأامه. اذ 3 هءثلا, صاصتخالا وفاحم-ث 2 واهلطعادت از ل_هعام نس: رالي :

 جيش: ءاوسامو هني وصلا ووتاماح راسا



 0 ؛ 0 ظ - 00 هيا

 نى هفاضالا فزو < د ::يجوزاثال هةيقح هفاضالاف ص ا رب تا
 مدسقت اهاضيأ كاةثدلع دقو نب رايتعاب ازا نوك نأرهتيقح نو © نأةسالف ىدال

 : ْ وأ فن رعت 5 ل-.ةمو فرد ىنعم ىلع ىهلهوزاثرأ هقرقح“ كيد :ايملا هفاضالا لهتاق نأف

 . ديدح مادو حن فاك نهجولا صوصخلاو مومعلا اهيف اضم نيب ناك اذاتاقالوأ صيصختاا
 اذكو صيصختنا ا وأ رمال دم ومذ هك هناي لا نمف 0 ىنعم ىلعا مزح هةيقح ىهف

 هللا هللا ماو هلا لو كارأرجش وه« ىنفاك قالا يوصل او مومعلا اهرفاضم هول ناكادا

 ماللا ئ ل فار ىزعم ىلع ةقيقح اه 0 طظفالا اه. فةلال_لا طول نمدارب نأ لاه: | ىلع

 ١ هقيقح هفاشالا هدهنالاقن مو صيصختا او فن رعتلل5 لهموم دونك ةيصاصتخالا

 ح رسثو بح اطا نبا يفك صرصختلاوفي رعتلا دي ف:وةيساصتخالا ماللا ىعم ىلعاهناد

 " ىف كلذررقوصيصختااالو ف رعتااديفنال اهنار زا هفاضالا هده نالاوهناقىقوسدلا

 3 دارها نا ىلع ءانب ةلوسملا ىلع اهيف هماكت دنع صيخلتلا ىلع تار امال مد ةخملا نإ ءهترشا>

 ةينايملا ةفاضالا نأب نييوحنلا ضعب مب رصتامأو تاذلاال ظفللا ا_ييفةلال_ىلا ظفا نم
 01 وسنلا مالكن همه ىذلال وذ نأ مالا اذه لص احوه رهان ىلع سياف ةيقح تسي !

 ا جل 5 ةعواوس فول ٠ ب :كدو1 7

 2 ةفاضالا نأ اويلعهحرس شى فىدنط او بح اغا نب !ةرفاكىلع هدومرىتاطاك ةفاضالا باب ىف
 0 0 3 : رهدأ | د 4 اوفر - ىت-ءم ىلع اه ًاردةيقسه قفل لعو كارأ وك قا ةينايسلا

 جايت-الا ةدشا ماقملا اذهىف مالكلا تلطًادقو لم تفر وكذملا 1 يرشوء:! اوال صرصختا |

نوكل 'ىأ (نوكباكهلوق)ءارملا مهفىفهسللا
 0 هب ردد صمام نأ ىلع ءانب حب, مرسلا ه

 1 هللا ىل_-دهلوق ىفاك لسرملا ىوةللازاجإلهلودو ةلوصوهاهنأ اىلع ءاذب نوكيىذلا ص يثرالاك

 كودوقىرودبء-د-كانالقب رولا هبسلا 4-ةةالعهدوصخاملا هه راجلل هقرقح

 0 هيسراحلا مثالي هنالزاحملا اذطحشر:لوطأو اهنعردصت نأ ةمعنلا نأش نم ّنال همعنلا
 لوطا نمد اناقءاطلامضب لوطا نمدخأ نا اذهدرلا ظفلاط ع وضوملا ةصوصخملا
 بدسلاب ”ةهيبشلا"هنملابلاةئانلوقك(ملا هر.ثلاو هل ق)دي رجتف'هعسااوهر حتفلاب
 (ة-رصملا ةراعتسالاو هلوق) هي.شتال حش رتب هبشملا عبسلل ةمثالملا با اخملاق انالف تكلهأ

 ه-رصما ىأاهد.ثرتوىأ ف وذا د:ءاريخ قيساكه لوقو لسرملا ىوذالاز اا ا ءفطع
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 كلر هب هيشملامأ الب [هر 5ك ,ةديشار هل جوشولاوا ال م ند : لسراملا ىوغللازا>النوكاك

 يمسك هرصملا ةراعتسالاو
, 



 + هه ا

 و | ند

 هرك ذا ماللا ىنعع هيذاهنا لع لومشة ثم الا هذه اك ىف ىنءع هفاشالامهومدماللاوا
 صاصتخالا ةروك ذملا ةلثمالا وحن ىف ةفاضالا لول ذم فول ناد مني-و هريغو فوهشالا
 اعويهام لعإئهةيق-تناكهبالملاو صا صتخالا درجه هيف ظحولناواز اجب تناك ىكلملا
 ىندال ىتلا هفاضالا م_-يضعب لوةه كك ملعت ريغ نمو س نءمدة:لا لصاحلا نمان ركذ

 زا ءانرخابكوك ىأءانرخلا كو كى اك وراهنالاىرحوراهنلاو لالا ركم ىناك هب الم

 ضعبلا اذ_هنموهةيقحاهنارخآض عب لوةةكوى نارا اوىئازاةهةا ضعبلا اذه نمو

 هفاضالا نا مث هبطإل ا ىلع هءاكت دنع صيخلتلا ىلع رص: | ىلع هتيشاح ىننابسصلا خبشلا

 اك ماللا نهم ىلع لارأ رجشو#ىفورشاظوهو هين ايلا نم ىنعم ىلع دبدح متاخ وحن ىف

 تيا هرفاهن امهضعب لاكناو بحال |نب | ةيفاكىلعامهي حرس ىدنطار ىتاطاهب حرص
 ه.وءس_ هدم ىلعاب راح هريغلاقاذكوخ رمثلا اذهقىدنهلالادالس أف رح ىن«م ىلع.

 ماللا ى_ععءاوزكلاب كوكو مويلا برضك هب المىندالى اللا تاذ اضالاو مدةئااروهخلاو

 هيفعودولاه-بالعمويلاب صاصت+اه4برمض مولا برض ىنعم نوك ف هيصاصتخالا
 ئونلا ف ع رش اهنا هب العءام را ةأرملاب صاصتتخا هل بك وكءاق راخابكو ك ىتءم نوكو

 ها اهناخأ ىر وماله ثيم ةرب دملاءاسنلا أش اك ة ةال هعولط دنع ءارشالا بارسال ظ
 رعاشلا لوةىىأءارشلا بكوك هلودو

 لئايقلا ىف اهْرَغ تءاذاليهس * ةرخضب جالءادرفلا بكوكاذا

 هحرش ىفىازاتفتلااضبأ رك ذواذا ب او> خلا تعاذا ةلوقو تكوك نملدب ليهس هلوقو

 اذه ىنهماكت دنع هيلصالا ةراعتسالاب ازاعغاهنوكهمدقتلا هيفاضالا هيسنلا ىف حاتفملا ىلع

 هفاَغا جرمثلا اذ_هقهنرامعو كءام علب !ضرأ اب ليفوىلاع:هلوةىف كءامىل حج رمشلا
 ىلع ءانب كلاب كاملا لامس: اب ضرالاب ءاملالاص:الاهيمث:ز احلا ليدس ىلع ضرالا ىلءءاملا

 ىف ةيراج هيل_صأ ة-ح رمصت ةراعتسا ن وكف ىكلملا صاصتخالا هلثم ىقةفاضالا ل وادم نأ

 لاصتالا ىنب وماللا فزوجتلاربتعا نارا ه لثم ىىكاملا صاصةنلاا هعوضوملا هفاضالا

 ىلع ه-حرشىفح رمد ىتازاتتلا نا لدا او تهتناةرعبت ةراعتسالاق اهيلع ضاصتخالاو
 تاسيناو كءام ىلباضرأ ا,ل قو راهنلاو للا ركموحن قةيفاضالا ةبدنلا نب صيخلتلا
 ةراعت_-الاب زادعاهن اب جاتةملا ىلع هح رمش ف جردر تماعام ىلع ىلةعزا2 لقملا عدد رلا

 ءان. هلوةواهيفنيه-ولازاو- نيب امكلا نيد ه ىف همالاك ن هداهم: ف تماع *ىلع هلصالا
 اهنوكع-م ماللا نعم ىلع هيفةفاضالا تناكام لكن مىأهلثىفةفاضالا لولدمنأ ىلع .

 صاضصتخالا هرم ىهذاضالا ل اولدم نأ ربتعاىأ يب اذااما ويك لا صا ص خال هسب الميندإل



 ناب 8 وحاول أ ثلا | 0 ا ومذملا ردنسلات رآهملاف اضل دفاعا
 / قباناو ر-- ىنيجعأ او« هفاشالا هي سال! فاض أن وكم: اهن اههيلقعلا ةةيقطا قاضأ

 هملعا هعبتنموبوةء,نناكلذ كلرتاقاو ليللا ف ىصلا تءونوحمن ةيعاقبالا قورهثلا

 ..ةيعاقإلا ةبسنلا قاضي [نوكب ىلف-هلازاملا نأ ىلع صن نممو لعلام ىلعةساقملا

 ىلا ها اوال معمل تا وطاب ةيدانتالا همسغلا ىلع راصتقالا نع باحأ رهيفاشالاو

 ىناموأ ل عقلا دانساب ىلكعل از اجملا همح افرع نأ دهب هيفلاع هنادصيخلالا ىلع هحرست ىف

 ةبسنلا فر ىلقعلازاجملا نأ لعب نأ ىغبني و هصنام خلا هفوهام ريغ سب الملا هانعم

 ىرحو لقبلا عيرلا تابنا ىنبجعأو حتة يعاقيالاو هيفاضالا نماضي ًاةيداثسالا ريسغلا

ونودور اهناارلءالاركمو امهشني اتش اعتدنا لافراهن الا
 5 .لاق رسولا ت تيرح ًاولءللا تم

 دارب :نأ الامهللا ىدا:سالاوهاعاروك دملا هن رعتل اونيفرم ملا يعأ اوعرط:الو ىلاعت هنا

 ةفاشالا فز اهناومي اما نكءلومدقت امدرك د ددورب , توقعي نا |لاو ها" هيسفأ اىلطمدانسالاب

 نيساانال هةيقحتناك 4 , الملا ىلطملا اهنا اهب ديرآ ادام وروكذلا هولا اهب ىو نا

 : ها تيسفداب نوك.: ةفاذالاو سةركلدكر للا سب الب لدللاو هيفرظلاب قاتشلا سالم

 راهن الاىرحو ل قبلا عب رلا تاما | ىدجع اودع مدقتملا ىف ىنازات :ةنلا لوق ىلع سب سك ادِلَو

 ىلو مذللا ىندعةفاضالا نأ ىلعءانب ىأ هصنامراهنلاو ليللار مو امهندي فاةشىل اعتهنبا لاو

 د_صوةىلا ارظنلا نم دبل هن الداطاو" هعيف- لب ازام وك القى ىنهعهفاضالا تاهج

 5 0 و 0 كايا سفن 0

 سقاو ماكت ا ع ىثلاةفاضامهضعب لاقادإو ماك !ااهدصتت ملام

 : ىلع نيةهحدملاضعب أّضد :ابتكو هاز احم“ كلذ دع هل سبل امىلا هتفاضاو“ ه-ةرق- يالا

 ' هفئاضالا نأ ىلعءانب خل المتبل عب ؛ ولا تامن | ىمجعأ هلوذ هصنامدم دعما فزاع اا ةرامع

د لع هفاحالا نادت ذاامأ اوتيغم عيب هرلا ؛نأوماكتملادةرارتعاب لعافلا
 0 قاطا هزل ن
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 نيوحنس نت "نووي!" 2 بنا نك اا ماو )
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 "ل طيس” ون كين شد يب دال تيا ناتو روج 9 ايلا منذر كاين ديالا الا

 ”نا ا 1 ١

 ١ ف ىغم ىلعال لع امالهفاضالا نأ ىلعع ءانراهنالا ىرحرهلوةوازاجم نوك-:الفهسا الم

دف نأ ه-ة-ناقىقاشم نيبلاّنأو هيمالهفاضالا نأ ىل ءان د ىأامهني .ناة_تدهلوقو
 

 نأ اوعيطتالوهوقو دعب اماذك و الف ىف ىنب«م ىلع ةفاشالا نأرد-ةنا امأو نيصخشال

 ٌّ معار ه|املقع ازادعرمالا ىلا د أ افمهرحأ نبذ رسما اوهنطت الو لصالا نات ىأنيذ رسم ا

 ٍ ريغ بهذ هم ودلا برمذ وراهنالا ى رحوراهنلاولدللا كم ون ىف ىف عع هفاذالاءىع نأ

ت نوكت نأ ردع الفرووج اوهيوبيسسهد -هىلع ةفاشالا | م ًاوديوميسوروو+جا
 ُق لي ت



 صفو: هي-ثار و 'هثرع سال اهيفرت: لا ريمضلاو”هيشار نيب ريتعي امنا لاثملا اذه ىف ىلقعاأ
 توعءنملانيب الريف او ا دئبلانيب نانوكيال هيلفعلا ةفيقطاو ىلةءاا زان نأ لس احلا و كلذ ىلع
 نموصيخاتلا بحاص ىنوزقلا نرطللا دذعاذل هو امهيف ءانعم ىنام وأ لمفلا مدعل تعنلاو

 ىامرأ لعفلا ىلعامهنذن رعت قريغلا !دهرمصت#ب ه؛ ملةأمهذب ' هطساوال هنأ |ىلإ هريقب هدو هعبن

 قاموأ ل ء-ةلادانسا هع ن مر وزقلا بر طاطغادنء”هلقعلا" هيفا نأ لساطاو هانم

 برض ون هلو شاملا دائسا امهرلادانسالا اذهناكونبي ودنلالوهئملا وأ لعافلارىلا هانعم

 هدنغ ىلةءاازاحملا نأو مدت: اكل وءغمللهئانبب دب زبرضوحنو لعاغلل لهغلاءانمب ارمعد ز
 اذانسااههيلادانسالا انه ناكرنميودنلا لوعفملاوأ ل عاذلا ىلا هانعم ىفاموأ ل عفا ادانسأ
 جرد ئةو مدقتاك ءولمم ليسوتو هنيدملاربمالا ىب وت هنيرق عم هقالءاهل وهام ريغل

 نييلقعا اراه ا وهَةيقطانأ وتدملعا توءنملاو تعنلا نيب ريفتاو | دّبملا نيب دانسالا امهنع

 ةقيقح مئاهدي ز وهن ىف هدنعدانسالانرك ذامامهذع جر د نيحو كلذ نممعأ هريغ دع

 دب ز رقى ل_ةوهلوهامريغىلاءىقاادانسا نم هنال ىلقعراجملد عد: زو ىو هيلقع

 1 مدعدقتاقناذ هيشاخلا ىف روك دم مالك ماعلا ىف ولل--صراتث هيف لبق رفدطاب زال لدع (ٍ

 سبل مالا نأ عمةيدان_بالا هبسنلا ىف روضة هنأ ىلقماازاحلافيرعتىفمدقتامرهاظ نم ٠

 ىذلا هب لوع_هملا ىلا ىدهتملالعفلا هبسأ ىهو هع اةيالا هسسنلا فاض أن وكب هناف كيدك

 |ذافهقيق - هب قلعت مىأ هب لودفملا ىلع عقاوىدعتملا لعغلا نأ كلذو هقيق-هب وه ىلعد م 1

 ليللا تمونوايلقعا زاك ناك هري_هباقاعتمهلعحىلا هب لوعفملاب هقلعت نعهن لدع ؛

 ىلاعن هلوذ'ه_ةمواياقعاز احم ناكفهبلوعفع سدلام ىلع ا:هلعفلا مقوأ دف ونلا توجو 1

 وه نيةّرسلا نال نيفرسملا ىلع عن ةنامع لالا ىف عاطل !نالنيف سملا م اوعرط:الو

 وذم ه-_فاخالاةيسنلا فاضي آن ع وايلقعا زا مهرعأ لعاهعات |ناكت فهي لوعفملا

 زاجالاو غي رلا ىلا ىرجاوتابنالا هفاضانالراهنالا ىرجو لقبلا عبب رلاتامناىنبجعأ
 هَقرق- هب راحراالاالوةقرقح اةينم عسب رلا سبل ولعافلا ىلا هفاضالا ىب رط ىلع ى هانا

 نيحوْرلا قاقش ل_مالاو ناجوزلا لب هقي>العافنيبلا سبلذا اههتبتاعش كال هوت
 نأببيحأ رادلا لهأةليق|قراساب رعاشلا لوقو راهنااو لاا ركمىلاعتهلوق هنموامهني ٠

 الس مازاد نوكرذ صرخأتا | ىلع بوت وقع نب احرس نع ها ةبسنلا قاطمدانسالاب دا رخلا 1

 وهدان>سالا نادفتالا ىلع نس رمان الطاك ىاطملا ىلع دقملافالطا باب نما اروهشم
 نيذر رطل | نيا ةصقان واه. اثةبسنا| قاطم ىف لمعتساف هياادنسملا دليلا ةماتلا ةيدنلا 9

--6 



 0 4 ىلا زاهر ةرقح ليسا تسيل ةثوامل|ناف ل ا وف د راها .

 او ءانعم قامؤأ لدفلا
 هلوهامىلادان-الاةدارا نم عن م“ 1

 1 'ىنعا

 | كر | هش اذهيل ا نانساالا نرذللا لؤعتملا وٌ لعاشلا ريغىلا هانغم قامو ؟لعشل:داذسا
 أ ىشتاسب الم لهانعم قامو أل عفلا نأ مادملا اذه لصاحو مث اصهراهنو لقبلا عيرلا

 هب قلعتو هيلادنس ىأ لعاغلا سب اليف هلوهامريغىلا اهضعبو هوهامىلا اهضع هفلتخ

 ”ردنمعأ هبل وعءقملا سب الب ؛ و لقملا هللا تمن و ور+تامودد ؛ن مق ودع هبةمايقا ؛ هقرعد

 مي زعل < كو وح 0000 -- 2 هدي
 وانا اذ طلاق وابو ردمددر ودل ؛ ربرمذ ذود هل هيلع هع وةوأ هةمت> هب قاعتو هي 0

 ١ ١ دانسانانرطاف رع لفل اهيلا ىدعت,ام لم اماذه هب لوعفملاب دا رملا نكل ةرلقع هقيقح

 قلعت وامهيلا دنس ىأ ناكملاو نامزلا سبالب ودب زنيصودهنةةيتح هيلا لوهحمل لعفلا

 0  هنوكا رثصملا 1 هل ودحقالخدهنالايع رم ةوأالقعو اا داعب بسلا ىامهيف هع ودول امه

 1 . هعوةولى دم هبلوعفملاو هب هقلعتل ىنءم لعامل اوانمضت هيلع هتلالد: هب اليفم وهفمءزح

 1 ليس ا و لعافلل ىب اميفراح 0 ود و نأم | قاذتما اولع اه يف اجيفمت أاصهراهن و هيلع

 'اميف هفدملا ريمالا ىبولقبلا عيب رلا تم ًاو<وهيفءاملاىرط ناكمرهئلاذا ناكملا ىلإ :

 ا ْ ةدحدجا هوو راع هقيقحىف :املاوىلاعت هلا وشههقيفحتينملا نال ىداعلا بمسأ !كادنما

 "جلا كاالد-+لا بح اسولا دب نأ لمفلا ادهو-نالردصملايلادنسأ رولعافلا ىتامرق

 ١ كتسأو لوعفللىب اميف ءواممليسو#و هانعمءزج هنوكلدطاهتسب المها دنسأ نكل هس:

 0 وعفملا لا دنسأ ولع اغلا يب اميىفهيضا ر هشيع ودع و ءولعال ءىلامل سلاذأ ىتءم لعافل ا ىلأ

 | مرد :زاعاهر هر ةلثمألا هده ىدانسالا ادهلاق رةهضارأل هيض يمة شعل ا ذا ىنعم هي

 ا ا هريغك زان ادههنرق نا

 4 : ' انلوقجرخفد>وملانملغبلا عي ارا تدازرر دصت هيوم نك ةراتو هندملاربمالا ىيب

 1 .الفى انا طاغلا امأو دقيت سبل هن أي زاجع سإل هناق ىلا طاغلا اهن ظالم ىأةثال ا
 0 ,بذكلا خلاه نيرقعنمانلو قبر ىلفعلاري_غزاحملا ىفهولاقاك ازاجتوأ ةقيقهنوكنع جرذخ

0 

 0 .. ناكناو هيف لع_فلاداتسا ناذ؛ ىل 4 5-8 ول , راح كاوتك هالك هنحب اسد ىذلا

 ةقيتح ن وكيفهل وهامىلادائسالاو رك نا نءهق ةرأص كد « رق تععات مل كك هل ورقنم ريغلا

 ١" لفقبلا عيبررلا تبنأد_>وملا ريغ لوك هفدص هبحاسدقتعبىذل|بذكملا اذ-كو ةيلقع

 ظ 00 رعت نم كلمدقتامتماعدقواذه هقيت-تبنملاوه مي رلانأ هداقتعال
 ١ امهني هطءاو اقتشمرأ ادماحربخلا انه ناكءاوس ادتيملاىلاريطتا داننسا نأ ىلقعاا زاخاو

 ا "هقرعدح الثم ورم ربما مأ :امدان ءسأ مهث م :انوريعود#ولدعدب ز زو ناز نانالاوع

 1 1 الاف“ ”هيضارت هشبع 0 المهني ”هلطسارىأ توعنملاوتعنل نب دانسالا اذكر اعطت
 7ع معلا ١ ب اا
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 يتلا ىأ ناسا حيتتا لات( تعا دابق بقليل مافتس اضيارهاط
 اطترملاخلازوجوهلوق لبق اهسيشرت نع ثدحنةراعتسالا نوكيإي ىأ اضأهلوقو ىلفعزاجم :

 نوكيا هوة هداف امربغاضر أهلوق هدافأ امفلا ف اسا | بهالم ىلع هءاريختل اامأوهلوق هب
 ماقملا نم مولعملا تابثالا ىأ اوه ىنء«ىأامللذ مالي ئمشىأامركد هلوقو مهضعبلافالخلا
 0 ها ميسااوهوهقيق> هلرافظالا تابثااملمئالملابشنلاركذك ىنعملا اذطىأهل
 الوهب جرم< ن نءرألهل سيل دانسالاام مئالبام رك دب ىلةعل ازاجلل نوكيدن رجتلا لهلوفأ

 راحل حيدشرل ١ ريو: هلوهاممالبامر كدب فنصملالوةىفءابلا نا ملعاو هأ هنم عنام

 مالملا ركذ ىلع و مالا | ىلعلادلا ظفللا ىلع لارتشالاب ىاط مدقناك حيشرتلا نال ىلقعلا

 نوكيذئني-و نايمه د_هب ام هتفاضاو روك لإ ىغعر كذا !نألمتحم رانهردامملا وهو

 ركدك هةباسااهترامعىف نابصلا خي..كلا لوقو ييشرتلا لوالا ىنعملا ىلع اي راج فئصملا
 ىقعلا راخغا جيش رت ىلع هنمراصتقا عبسلاو هو هقيقح هلرافظالا تايث | ال مئالملابشنلا

 اضي آن وكب حيشرئاانالاودها...كلا ل هنوكا فلل ا د1 ةيلييختلا ةراهتسالاوهوانه

 ْ كادو هيشاخا هدكضوأ يك كلذ ىأبال ف:.دملا مالك ر لكل ادنع ةراغتسالا ريغىلقعلا زاجل

 رعاشلالوةىاك و لوقءااهب طيخمالاتامنا |لقبلا عيب رلا تبن اك ْ
 حطابالا ىطملافافعاب تااسو انئييثيداحالافارطاباندخأ

 قيرط ىلءتراس ىنهم تااس هنم ىدشاوهل ناليسإ اراعتساو ناليسلاب ريسلا هبشامدعب هنأ
 اداثسا يد ناكملاوهر ؛ حطب عج حطابالاىلاهدنسأ ةيعبتل ا ةيحع رصتلا

 ىلقعلا زاجلل حيشرن : ىهنموقلا مهو هقيعح. ,يسأ|هل تبث نأ همسانم ىطملا تانعآ وأب زاحم

 نال_ةهلوق) رخأ هو>وتببلا ادهقوريسلاهعرسروظ اهينالر ؟دلاب فانعالا صخو

 اك ىلق_علازاح ا ىلع ملكتي :0ف اصلا نأ معا(خلا ركذب اضيا ىلقءاا زاجل نوكب مهسيشرتلا
 مالكا ضعب هلبةكلركذأ نكل هيلع مالكلا ضءب كلركذااناو لبق ىوخالاز الا ىلع ملكت .

 0 ىألعفلادانساةيلقعلا هقيقطالرق :ًافاهب هطابنرال ةلقعل اهةرقأا ىلع

 ملكتملادنع هلوهامىل!فرظااو ليضفتلا مساوةهيشملاة فصلا و لوءفملاو لءاملا ىمساو
 امرأ لعمل ا ىأوهئمىلا لعافلا مسا وردصللاكهانعمىناموأ لعمل ادانسا ىأ هلاحر هاظ ىف

 ددزوار معدي زترضرمهل ىنب اميف لءاقلاوهئدلا ادهو هقق-ئشلا كلذإ نم هانعمىف

 ةلصاح هب راضلا نات بو ريضمورمعوو رمت برضو حن هل ىنب امرف هب لوعفملاوأ ارغب راض

 سر مم ربصلا ناذ م : أصو ده 0 10 و ربا زساخلا هببو تل 0 أ



 هني رقالردل ناب هنأ ل متح وليتدازاملنابب تامئ الملا نم هاو ثو هيلي ةراعت سااضأ
  اسيشرت هلوقوهب هيشملاتام'الم ىهوهم دةملا تامئ الملا دوهعملاو دهعلل أو ها اعم
  هلق) رظتافةينكملا حيشرت هيفاملاثع كلرك ذأسو اهيف تهاذملارئ اس لع هينكملل ىأ اها
 2 ىلع ةينكملاةئرقلى أه ليشتالا درت هراكملا هدب رقىلعدازام لع ىأ (هل عز وتعد

 ' بيططاو فلا اذتعاهانععوأىك اكساإ دنعاهانععتناكءاوسةيليبخم اهتوكري دقت
 ىأ ةيقيتحتلاةراعتسالاوأ هلوثودآو_لا ضد. ىفهعبتنموف اشكل |بحاص دنءاذكو
 نمو فاشكلا بح اص بهذ _موهاك ةيقيقح ةراعتسااهنوك ريدم ىلع ةينكملاة نب رقلوأ
 ءافرتساىلا ةراشا ه.قيقسصنل ةراعتساللو أ ةرل..ثنلا ها وفف صك داوملا ضغب ىف هول اذ

 تقالاريمالا انخيشلات ها وآولاىنهع رارئولملا خيشلالاو "هينكملاهه رةتالامتدا

 لاثمو وأالواولا خسنلاضعب فو ها اهلاح ىلءاداق الل عفلاب لعملا ظءالووزاوجلل
 نمو فاثكل ا بحاصد :ءاهتني رئانه ىنلا*ة.قرقحتلاوأ*هينكملاحيشرن هيفزو حم ام
 ماكاملا نع ةيانكلاب ةراعّتسال اط افاذكب لاا نال قطن كلود اولا ضعب ىف هول اح
  «هلالدلل قطنلا ريعتساو قطنلا,ةلالدلا تهم_.ثنأب "هيقيفم ةراعدسا ىهواهتنيرققطند
 افاواهتني رقى هىتل!"هيقيفصتلاو أه رنكملل عشر: ناسألاو لد ىدع قطن قطنلا نم تشاد
 ه-فزوعاملاثموال_ةعء قتحم“هاالدإاوهودلراعتلا نال'ه.ةرهانهةراعت سالاتناك
  ارخ [ىلاىك اكتلادنعاشانءعتناك ءاوساهتن رثىهىتلا"هيلييشتلا وأ" هيذكملا جيشرت
 ' ىه ىتلا'هيلريختللوأ "هنكملاهذ_طخيشرتبثنلا: ناله اه راثظأ“هينملاتشنأمد_ةام
 نا تملعد_ةفحيشرت ىطنلارل_.ضنا_الاذاذكب لاط انا نطناضبأ هلاثمواهتني رق
 .هل-ع>زوعو" هرذكملا احرشر: هله زو ىنأثلا ف بثنلارلوالا لاثملا فناسالاك حيشرتلا
 رنة: ىهو *هحرمصماهنال ىأ(رهاظف و]يق) فنصملا كذا راشأاك اهتنيرقلاسيسشرأ
 مدقم ريخاذكوهلوثواهلاعشرتهل_هح زاوحهرب د قتال همالك نام حي هرتلاب
 لبف ةروك ذملا'هيقيقدتلا ةراعتسالات ىأاذك *هءامختااوىأر تؤم دنيم'هيلختلا د
 هحرصم هاوةراذك هلوقاةلعجلا“هياييشتا!نالداوةواها احشر: كلذ لهحزاو>رووهظ ىف
 'همالك نمصخلنف اهتنيرقريغوأ  نكملا هنيرقتناكءاوس حيشر تاهل ه-رسدملارىأ هدنع
 "هراضتاوتنب رقتناك ءاوس اهتنب رتلوأ ةينكمالاما نوكب حرشرتل نأ لبق امماضي أ هتملع 5
 اهاد.ثرن كلذ لعجزاوذ ري دقتلاو فذ> همالك ىف( خلا حش رثلان الف هليق)'هيقرةحنرا

 يحيا تروس حج نساؤع ا عا > فرو 2 دوج ااا

 فللا بهدم يلع هيليختا | م ١ رداع" هد رصم" ة.طيرختلا نالىك اكسلا 4رأ أ د

 ش حيشرتلان الف



 فالفلا طقفةروصلا هذ هىفو هيفهلامعتسا عي ملوناك اذاامةهثلاثلا ةروصااو«فاسلاك 3 ٠

 ةراهتبسا يملا تاثالا ىفزاحملا اهاوهئقيقح ىلعءاقملاب لاق فاثكلا اضصفامهئدي ش

 ' هيفّلب هتتيتح ىلعءاقبل مدع رايتخالا لب ىلع لاق ف ةصلا,فلسلاك دنع
 كلذ تملعاذا فاد اكف اشكلا باس ةرودلا هدهىق نما اخد _ةفهيقرقح ةراعتسا

 راتخماوهرفاثكلا باص هدب رفسقعلوقب نأ ف :صمالجضرالاو لب رصخالا ناكف .

 ةراعتسا هناراتخملاّناذ هيفهلامعتسا مشي موهبهيشملا فدارهيش فدارهيشمالناك اذاالا .

 ةعارلا ةديرغلاهدهىفوةمدقتملا ة ناثلا مدي رفلا ىفةيشاطا فترك ذدقو اذهذرقيقحت
 فاشكلا بحاص هلاقا ع تفدصملا لودع ه>ووايفا!|هلادامص فاشكلا حاصل ردعه-و

 هن رت ازملان أ انهيلادةّنعلا لو نم صختل دقو تس نااهرظا فلل
 بهدم ىاثلافاثكلا باص ىوسفا-!!بهذملرإلاة عب رأ ةيانكلاب .ةراعتسالا '

 اليصفت اهيماعدقو فاصملا بهدم عبارلا ىك اكسلا بهد_هكلاثلا فاشكلا بحاص

 حيشرتو تام الملا نم ةينكملاهنب رقىلعدازام ىرقحمن ىف ىأ( هماخلا هدب ؛رغلا هلق )

 رورحلاو راما (ىمسي اك هلوق)هينكملا هنيرقوحيشرتا نيب قرغلاو هيبشتلاو لسرملازاجلا

 داومسملا هييشتالديك ًاتكاذك نا رهاظلاخلادع كلدك هلوةوةب ردصم|مو دعب قلعتم

 مهضعب هلاك ليلعتلل ىمس اك: ىفاكسا!ىأ اهلعط ىنعمالو ىمس اك هاوق قفاكلا نم .
 كلذدك هلوقىلا جايتبالا تيثب ل ماقتسا ولكاذ نأ مم ىحالاك  اسساتكلذك هاوةنوكيل

 ظفاب نيل اا ىفريعوأ سكعولو ننةت دعيب ايناثو ىمب الور يمعتلا نأو اسيسأت نوكب ىتح

 زوو اهلاسيشرت تامئالالا نمةرثكملا نب رقىلعدازامدس, كاذك لِو) ماقتسالامهدحأ ٠
 ىهرةجدارفأ هتحنىونعم لرتشم ص يشرألا نأ كلذو( خلاه -لييختالاديشرت هلهح

 رناسىلع ةينكملا جيشرتوه_ترصملا ةراهتسالا جيش رتوهب خرصصملا هيبشتل | جيسشرن

 اهرك ددتهسج ادارفالا هدهو لسرملاز احلا حيشرتوىلةءلازالا حشر تو اهيف بها ذم ا

 دازامد_هي كاذك فدصملا ل وق تاةنافةي شالا ىقروك دم مالك ماتا فوه نصملااهلك
 راءتءاو هلو عم هجم رهذةنم راعتسملا مث الباع تنرقنا ومدقتم لا هل وقنمداغ:سمجخاأ

ّْ 

 ه_هالكرهاظ نأ ّتملع دةدنالمدق:اممعأ انهام تلتخل!نوكباع ادب رجتااو حيشرتلا

 اهل لاقي هنيرعاا هدهو («.:كملاهه رقيلعدازامهلوق) برطاخاهينكم لمشر المدقت امو
 ل ا ا ا ل يل ا

 اسيشرت هب هيشملا تامنالمنم"هحرصملا“ هني رقى عدارامىمساك ("هسماخلا ةديرفلا)

 *ه.ليسختااد.ثرت لدحر ودع راها اح. شرد تامئ الملا ع نم هينكملا هذ رتىلع دا رزامدع كلدك_

 يلع :هيلرختلا اذكر رهاظت:هيغقحتلا: ةراعتسالاام :هيقيتحتلاةراعسالأ
 د لية دل سل

 8-0 ها
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 .  ناكو فوةولبتاماضب أكل حضتاردعب اهكلحضتيساك خلا ارادت ناكر وك ذملا فدارلا
 ' امم هتملعا"فاثكلا ب حاصو ف:صملاو فلسا نمقافناب ىأ هيل كةراعتسا هل هثايثأ

 3 هينلاك ريعتملا ةرابع فى( وكد-ها هيشمانك :ملاذاهْو) دعب ماضي هماعت سو لد

 ١ عبات الور بمتلات هعب ان ىأ هب ,هيشأافدار4ه.ث هلوئرنالثب اهرافظأه ٠ لا ل 2

 ابداراارىظفللا راركتا| نءارارذ نئغتلل فادرب ايناثو
 ا ىأ ناكهاوةومزاللا عد انا

 مادخت_سا ه.ةفظفالاراثعاب هيا دئاعربمضلاو [ف اضم فدا ىلع ووفهب همشملا فادر

 ىنعملاالاففللا كلر فسوي ىذلاّنال ى.ةلسا هانعم ىلعارقاب هلو رابخالا ةدصكلذا ادااو

 (هيلييخت ةراعتساهلهت ابثاناكحرو]ق) ةيشاطلاىفهباوح مههنركذ ثحماقملا فو

 لاثماذه (هينملا مااخمك هلوق) هي-ثمللىتاثلا ودب هيشملا فدا رأعح رن لوالا ربم_ظلا

 ظ فدارلاكاذهبش همشإل فدا رى ةحن مدع بيسإ ىقي دلل | حاس لع ا امااهب همشملا فدارأ

 1 هلق ١ 33 اصعل| هب فاكتامىلاة>احالف عيسلابلاخمهيشب فداراها سله بنما ناف

 ىاعت هلوةقاك هيف هامعتسا عاش وسندا رلاكلذهبش عب ان هب_ثمللىأ (هاناك ناو

 عب انهلوقو كءام عاب !ضز .زأ اي ليقوىلاعتهلوةىفاي هيفهلامهّسأ عش وأ هللادهعنوضقن

 د_:عف زملا ىك اكس |١ بهدم ىلع س لن الامالكلا نال ى جارتخا ىوه وال ىقيق-ىأ

 ' هنقيشملا فدار وهرهملاك ىفمدق:اويف وأ ريهتسملا5 رابع فىًأروك ذملاهلوةو فصلا

 هلودو هيشملا عباتىأ عب انلا كلذا هلوذو مدقتام ىلع هظفلر ابتعايفدا ارلا كلذ ىأناكه لوقو

 نوضقنىلاعت هل وقك كلذ وهيحع ريدا ةراعتسالا ىند» هيناي هفاضالا حب سدا قيرطىلع

 2 هده ككل ةراذ د ا نا نغ لادخال مدةناكلاط, الل ضقنا اريعتسا ثيح هللا هع

 نأ ل ساطاو مدهتامكلرهظ ةيناثلاةدب رقلا ف فاشكلا تح اص هلاقامربغ5 د رقلا

  هيفهل امعتسا عاشوهب همشملا فدارهيشمأل ناك |ذاامىلوالا ةنالث ماقملا اذه ىف رومصلا

 | قع هيهبش| |فدارءاتي مدعو فتسملاو ف اشكل! حاس نيب فالعال ةروصلا هذلهفو
 20 هتاف فاسأ تالعاذ_هرامهدتعراتخملا ىلع هرةيقحت ةرادتسا اههددع هيف لب هةةيعد

 2١ هداك نمه تلع اك ةليبْح ةراعتسا ىهسملاتابثالا زال ابتاو هتقرح ىلع مهد نس نا
 ا . ةروصل|هذهىقو هب هيشملا فدارهبشث فدارة يشل نك ملا دإ ام هيناثل | ةروصا |« فنصملا

 1 امهدنع هيا ةراعّتساىمسملا تايثالا قرا اا و ه:ةيقح ىلع ءاقملا ىف اهني تالخال

 هنا | ناكر ىقيقحلا هاذعم ىلع أ. دار ١ ناك هب هيشملا فدارهمشإ ع انروك دملا همشلل ع نكيملاذا

 ناك ا دسملا فدارلا 1 ع هل نأك ناو" ه.:لاتااذمك " 4 رآه ةراعهد_سا هأ

 8 رسصتلا يبٍرط ىلع عب انا كاذلا راعتسم



 أ ا ظ ٠

 نمتملعف روه-ثهرهاك ىلةءاازاحلاهراك-:١ اذ_هىلع4#لماهطاو اه ل 1

 ةيلييختلا نودب دحوتف ىك اكساادنعةيليرختلا نع من: دفةيانكلا ا ةراعتسالا نأ اله

 مدةنإك ةينكملا نودب دحوتفةينكملا نعداوملا ضعب فه دنع كفن: دقةيلييبختلا نأ
 ىف ةراعت_سالا نوكل هبشتلابح رتصف عسا, ههيبشلاةينملا راؤظأ وحن اطل ثم اذ طو

 اذ_هرنأب هينكملا نع ةءلمختلا لاك هنامدعب نولئ امل! فا !!باجأو طةةراظالا

 مالك زب وجتلاب دا رملا سي هنأ ماعد فواذل- ه غيليلا مالكلا فدو ومبسغ لاخلا"

 لب نارعالا اه.اعدرا وس نأب ةد_>اولا ةداملا قنييعتلام عوشو هنمرذ ا.ّتام ف:صملا

 دافت_باك اذكر خ الا اهضع ىفواذكداوملا ضع. ىفاهناب ةينكملا هش رقعبإ ونت هب دارملا

 هلوثو هم_ثمللىأ ( ماكتملا همه هلو ) هديف- وماصعلا هلاوأم مقدناودعسلا رابع نم

 ىأ ف سعت ىك اكل ةرك" ذامىأ( ناله ه..هولىف لوهفملا نملاحاهدشت

 ىيرطلانالفلرالا امأررهاظفىناثااامأ ىيفر لكن ,ءدارقنار ىإ رطلا لواسن عجورخ

 ولو ظل هل بلطي مث ىتاىملا ين انس طفح نأ ,ىنعمالاء.ان ظفللال_ءحةميق:-لاىأةكلاسلا

 طوللا بن : ا طف نأ ظفللاس ات ىلا لك الاقل عن_صاك فاكد هلهتيسانمونأك

 ةراعتسا قلم اس ان 01 أكسلا عنصاك فاك: عمولو هيسانب ىنعم هل بلطي

 لسالا امناكمنعاهب زواجتملا هملكل | قد 0 ظفلاولم»ت.اموهتلا ىأرهنأ كلذو هيلع

 نوك-: اظفا ةراعّتسالك ل_-عنأدا رافرخا ىلا ناكم نمدانسالا لق ىو ههب اثملا هتالعأ

 هيف لمعتساو هب هيشملا مثال « ىنءاهيبشاههوتم ىنعم عرتخاتدحاو ىس ىلع تاراهتسالا

 ه-ءارتخا ليقادوجوم ناك ىذلا هيليرختلا ةراعتسالا ظل هيلع قاطًاوروك ذملا مئالملا ظفا
 ظفا الدم ىطدلارنامصلا| هلافام صخملءاذ هرامتعالا اذهب ظفللاء. ان ىنعملاراصقروك ذملا

 ىدعم ىكاكدل اهلعرتخا دي زب تبشنة ملا راةظأر < قرافظالاك ةيلصختلا ةراهتسسالا .
 لمعتساوهق-ةحلارافظالا وهو هب هبشملا مالم ىهءابمشتل يخملارافظالا انهو هوامهوتم

 ادو>ومناكىذلا ةيلييختا| ةراعتسالا ظفا دلع قاطو مهوتملا ىنءملا اذهىمئالملا اذه

 اذهب ةيلرختلا ةراعتسالا ظفللاعب ان هعرتخا ىذلا ىنءملا اذ_هراصذروك ذملا هعارتخا لبق
 هيشاطلاقروك دم مالك ماقلنإ قو دحاو ىت ىلعد دنع اهاك تاراهتسالا نوكةارادتعالا

 ملاذا هنأ هلو ) ةينكملا هني رةقفنصملا د :ءراتخملا ف ىأ ) هعبارلا دب رغلاهلهق )

 كلذ هبثيعباتهلناكناو د_ه.هلوقرايتخالا طحم ( خلا عب انروك دملا هبستما نكي

 هدد . رغلا) فايونولا اينالو يل 2 ةراعتسإ هي هس رز قيقا ءانع ع اهنا ملكسملا هكدا 7

 هنأ هينكملا" هنن هني رقفراتخالا ( .هجايلا



 5 ب يس بس يبس جيب ب ب ب يب بسبب
 ممل تذل هم م حا حما

 ا تجود د حنس كوردي سس مجسم . خد حب دس صحكيجمب دي 8 :

 فت اكدر ايتخالا ليبس ىلع نكمل تهت: نب دهامثملا نيب ةل صولا تايثا نم هيفاسم
 فاك كلذاويف مشي ىتلا ةداملاامأو همرارلا دب رغلا فكل حضتيسو مد-ةناك بوجولاال
 زاهاامناو يقل هانعم ىلء قاباهيفهب هم#شملا ظفلذ كءامىلب اضرأ الو ىلاعتهلوذ
 فدارهب_ثيفداره.ثلالاهيفنكمىتلاةداملا اذكر هيلي ةراعتساهيمسي وتايثالا ىف

  .فلاخو اذه لرالا ف فتص ا اكمهفلاخ رنيدهىفاسا|قفاودةفهينملار اةطاك هيهبشملا

 و

 ادج وهعت | رلاةدب رغلا ىف كل جضةيساوك نبت و وساانبتاهنمىرالا ةر ومضا| ف فنملا

 لففتالفانهفاثكلابح اصلامريسغةعبارلا دي رقلا فىت "الا فذ_صملاراتخمنأ لغت
 اهعتاهيفهرك ذامنوكى وى اكسلادنع هينكسملاه نب رقفىأ ( هثلاثلا ةدب رغلاهلوق)
 اقب اسدلوت نم فنصملاهب دعوام د هلا ىمهرصأ ىنالمع:مهنوك 5 اكساازو>هلوقو

 ريمضلا(هنوك  اكساازو> هلق ) اهتقيقح كلف ثك_:ةسوةياييختفالاولوالا دقحلا ىف

 نوكيف هلاد ىن»ع هيشملل تبثأ ىذا' الا ىلا عجري ةراعتسا هيمسي وت الاهلوة قو هس.

 لمعتملا نمالك نال ةراهتس ا دعب هلوةو المعمم دعب هلوق لل د. نيلحملاىف فاض فل ىلع

 خا المع. هإوق ) مادختسا همالك فن وكب نأ ل متع و ىنعمال ظفلةراعت_ىالاو

 ةروصوهمىلب القعالراسح هانعا ةدتالاع ةيليبختلا ةراهتسالا ريف ىك اكسل نأ لصاط |
 ببي ةليفأ هدع رثخا مأىأ ( ىدش ويمأ فه لق ) لهي امل حضتيساك ة-ض# ةيمهو

 ْ لى الا نأ ىغملاوهيمهوتنردهليخت ةراعتسا ىم_؛ادلثاطة مها ولامادختتسا

 ةينماراةظاك السأاهط قتال هعرت# ةروص ىفالمعتسم هبشملا ب ناح فرك ةىذلا ظفللا

 ثوملاري وص: ةليثغلا تدخأ عب لاب هينا تو.ثامل هناذ توما تايختر اًفظأ قةلمعتسملا

 نم هثشانلةليخملا ةروصل |تهبشف عبسااراغظاك | راؤطظأاط تعرتخاف عسبسلا ةروصإ

 هروسعلاك د1 تربعتسا مث ىرودلالكشاا م«ايعه يس |راقظالاب ع.لابهينملا داحتاءاعد|

 ةيايرختلا ةيعف رصتلا ةرام_سالا قي رطىلع اهانعم ريسغ قةلهءةسم د نحر افطالاف .

 ةراهتسالا نملكب ةيمستلاهحود ةيحورافظال اط تيثملا ةبنملا ظفلانهه ني رتلاو

 ةنعهبانكلابةراعتسالا هني رثنالبح وآن ودز وع فم:_فااربعاةاررهاظةياييختلاو

 فاشثكلا باس لرةباك هلاط ال ضقنلاربعتسإ ثوح هللادهعن وضمن, ىلاعتهلوق ىف اك هد
 ىلاعتو رايت ىلوملان عيب رلا هي شهناف لقبلا عب رلا تبنى اك ازاجمالهفيق-نوكسدقو '

 ةئيرق هيلا تابنالا هيسنوهيفامىلع ه_فنيع هنأ ءامدابهب همشملا ف هيشملا ظفل لمهتساو

 ىدمهررمأ قالمع:_ههنوكىك اككنازو> ( ةئااثلاةدي رفلا )



 4 , افك ةيليس ةراعت .ادهما هنا | اري رتل هاني قالو 0 5 هددعر 0 و

 )ع !فاشكلا سح اصروج هيأوق) كلذ ىلع سفد مهدنعنييعتلا لبسىلعنكلا اً 1ك

 دو-ر نوكحي ؛نأب نيفرطلاءاوت_.سال ناححرلاب فداصلا عام ءةمالامد-عزاولابدارملا (ٍ

 رص نأ كا ذى اني الفءاوسدح ىلع فاس ١ دنعاهانعع ةيلمختل اوهو اهمدعوهيققحتلا

 بح اولاكن وكيف هريغىلاتةئلياللامتحالا اذه نكمأ ىتمهن اب رعد فاشكلا باص

 هن الا هترايعقعويشلاب هريمعت كإذ ىلع لد ولاقنابضا |هدافأ مهضعبلات الخامحاوال
 ىمسملا تابثالا ىفزاحل او هتةرق-ىلعايقاب نوكي نأ. لامعتسالا كلذ فالخز او رعشب هناف
 قفاوومهد_:عنيرعتلا ليس ىلع ن كلا ءاقبلا ادهي فاسلا لوقبإك هيلييخت ةراعتسا
 ترث ىذلا مالا ىآهنوك هلوةو دبا مكلحضتيساك انهفاشكلا بحاص فا:صملا
 ظفللا هيقيقحم5 راهةس!هنوكي فوصوملاّنال فاضمفد> ىلع وهف للا مالا لادم ادخل
 ةيحم ريصتلا انهةيقيقحتا ايدارملا ةيقيقحت ةراعتساهلوقو هيشمالبورشلاب فوصوملا ىنملاال

 مم ةئلاهءصوصخلا اكدلا ىلعمد_ةتمفاشكلا بح اصنأ ههحرو كَ اكلم دقنامال 1

 ةرادتسالا هدهن وك هحص مدع هه>و سبل و هم اينو هيت. ىلا لوالا دمءلا ىف ق ىلا اهلا

 ْز وع نأ ى ةِش ىرام زلالاوكادد_هب نابصل الاد مهوناك اكسلاد_:ءاهاذعع هيقيقحت

 ةيانكلابةراعتساىأ ( دوعلل لبا ريعتسساثيحهلوق ) ها اضإ اال_-سهازاوع هنؤك
 ان يعدت ةينح أنه ةدرط اوهرلصأ“ هبقرقحت هيت : نصت :ةرامت_ساىأ هلاطب ال ضةئلاوهلوقو

 ةينكملا هدنعتد> ود رحوه رفيق اهنثي رتهفكماهيفذأن مهن الاب لمثمتلا هتمدكت

 ىف ةل_سولا تاب عماجصمب هويبشت دعب ىأدهعلف ل خلا ريعتس ا ثيحدل رت ةيلعتا ني
 دهعأ] لمط | هل وت ىلع ف طءهل اطبال ضهالاوهلوةر همزاوأ نمئشب هيلا صرو فدح ملك :

 مهي ههيبشت دعب دهعلالاطب ال ل.ل |تاواطللف وهو ضمنا | ريعتسا ودهعلل ليا ريعتسا ىأ
 ٠ .اهطةلرابتعاب ةيم : رصتلا هينكملا هي رقنامأ نواطبب ىنءع نوضغني ضقنلا نم قتشا :

 هدهىفام لساحو ةينكملا هع رصتلا هنب رتوانهدازملاريغلا ىيقط ! اهانعم ىلع لادلا

 عوضوملا ظفللا لايعسا اهيف عاشت لا ةداملان الو, فاشكلا حاصنأ هدب رفلا

 ىهر هن :رامعكاذاد_ث رياك هيقيقحت ةراعتسسا اهيفئوكي هيشملا مث الم ىهبهب.ستملا مث المل

 ةراعتسالا لييسىلع ل_.طابدهعلا مهتمه ست ثيح نمد وبلا لاطبا ىف ضعنلا لامعا لع :

 دمع نوقف ىلاعت“ هلوةىتأك هيما مت الهه قيقحم ةرامتساهنوك ف اشكلا ت>اصزوح 1

 هلاط .الضقتنل ارد هعلا لبما ريعتسا ثيحولللا ٍِ

- - | 
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 هب هم_كثملاصاو+خ نم هلوقو هيشاطاقهتنمب اك هلرك د د ىند» هيشملاتنثأهلو ةود_ليخم

 مالك ىف هظفل لمعت لم ىأ لمء:-بمهلوقو تنئأ ىف ربم_ضلانم لاخلا عضوم ىف

 نعل هإوق ( طافلالا ضراو-ء نم لام»:_-الازال فاضم ربل فاصضصأملا

 لسيمق نم رمصقلا اددهو يقع راع وهف همشملا هنابثا قىأ ( تايئالاف زامما

 تامثا ىنالا زاحملا سلىأ تيثملا ىف زاحنا نأ دقنع -قتعانمىلع در هيفف بلقاارضق

 ) 0 دهلوق ) قاخاالا عع رسل ارهاظااو تيثملا ناله م_ثماله_ساحل اكلت

 نال كلدو دخالاوهو ىوتلا١ ىنعملا اهب نوذعإ ةراعت_ساتابثالا كا :نوم-سىأ

 هيلع حلطصملا ىنءملابةرادتسا هتبمستفالاو هب_ثمللهب همشملا نمالقنواندخ [تابثالا ىف
 نم ىذلا ىعالا تايثا نم عمال ختي هنال كلذو ليحمل وةو ةرهاظربسغ مهدنع
  هنع ىكملا ٌلاك-ةنامدعب نر هكحيو هلوق) هب هبثملاب هبشملا احنا هيشلل هب هبششملا صاوخ

 ىقاكدلاو فاشكلا بح اصلاةالخ امهن.مزالتلاب نرووكح فاساأ نان سكعا ان ادكو و (اهنع

 بحاص ادعام فلسا | نأ لصاحطلا رنس>أ ناكل امهنينم رالتلاب نرمكحي وم صملا لاوولف

 ةينكملادو-وبلاقفاشكلا باس ناوةبلييختا اوةينكلانيبمزالتلا:اولاف اشكل
 هدنع دحوتالفةيليختلا امأو هيناثلا ةديرفلا فدعب اماضر أ هملعتساك ةيليبختلا نودب

 قاكسااناو ها قيفدتلا وهفناثكلاب> اصبهدم رمهضمب لاوهرنكملان ودب فلسلاك

 5.١ رفلا دعب انماضيأ هملعتساكر خ الا نءامهنم لك كاك_ةناب لاقدع_ءل هر رحام ىلع

 اهفرعت_-ةلغتسم دير فهد ةءا نطو فنصمل دنءراتلا فال بهاذملا هذه نكاةثئاشاإ
 هنع ىفريمضلا (اهنعهنع ىنكملا هلق شاملا فروكذم مالك ماقملا فو يلاعتهنلإءاشنا
 ده قركذام عيج ىلا ى ا(هماادهلوق)' هيايرختلا ةراع:_سالاىلا اهنع ىو لأ ىلا عجار

 تفرع د-_ةف قاكسدلا رفاشكلا بءاصامأ 00 ا وهف بيطأت |ابهذةدب رفلا

 ن وكننأز رود هينكملاهشرق رثن وك ىىأ( هين الادب رفل !هلوق)ل هل وقلا نم امهدهدم

 ةيليختلا ودب هينكملا هدتعدح و تدئني-وفاثكلا ب اسد نعداوأا ضع ىف ة.ةيقح

 دعب فنصملا ديقادلف مد ةناك نامزالتممهدنعةءاببختلاو ةينكلا نا فاسلا فال
 . فه الادب الاف ضقنلا دئةيد وملف اثكلا س> اهزو> لاق ثيح فا_ثكا !بحاص

 هيححأرلا ليبس ىلع هيفي ةحن ةراعدسا نوكي نأ ف اشكل ب> اصد ع زود فئصملا مالك
 ووو رو 0مل

 ةرا ءااو اهنع هنع ى :11 لاكش ا مدع نومك وهلم ةراعتساهنومو' تان الاىزااامناو

 . (ةيناثلاةدب رفلا) ب بيطملا بهذ



 ةانكتا.ةرامتسال الوأق قس ثيح نحل وكت 0 ذوقعم دقعلا :

 هعوبتم نع عدل اذألا رخال ومهالاف مهزالا عدت اهتنب رقىلع دئازلا ىقح مث اهتني رقى محم

 فوطعم هنأ رهاذاا (رك دامو هلهق) هرشاطا قروك لم مالكم املا فر ناثااوهإك

 هذهام ظفاو ىرقدتلا نم ةءاعىبعاضن اهرك ذهنالهيلعاطلسم نيت نوكيل هنب رقىلع

 ئهر الن ارب خلا تامءالمنمهلوقو هينكسملا »فب رقىلعدن ازلا وهذا حيشرتلا ىلع عفاو
 لئاقاالوق نط ىلوأرسسكللا نك. نيف رطلا نيب همس ةمءالملا| ذا اهحتفو ةَرمطار سكب

 ل.هح ب دالاو 3 ويتم عبسلا وه هيأت بل اخملا نال سكعلا ن ود مسبسلا|مث الت تااخمملا

 فاضمرب دب رك دب لعاف #أ اننملاحةداب زهلوتو سكعل نود ه-ءو.ءاامئ الم عباتلا

 امو ةراعتسالا نب رقل فس فول_دع ىاعتمهنا نسحالا خلاوك ىف هلوقو ةداي زاذ كا

 نم مالا حتف و ملا رسسكب باث عج هينملا بلا_ةعدأ وقوخلا و نين اكلاىارك دب

 دئاصريغوأ ناك |دئاسايشاموأ ناك أ رئاط عبس ل كر ةظوهو شداتارح راى أب افنا

 تحضوأ دو 4:مديصإالا-لو ريطا | نمديصر ال هنالباخملا نماةاطم معأ وهف ر فظل اامأو

 هنب رفاهتايثاوأ ب لاخملاف ت>رقنزو ثيشن هلوقوةيكاحلا ىماقملا اذه ىلع مالكا
 .وهو هينكمللام| حيشرتلاو حيشرتوهف اهيلعدت از ىسمط ا تولعلا ىنععبشنلا وه رذكملا

 ة-بقيةحاهش رقتناكن ا هيقيقحتللوا هيلي هينكملاهنب رقتناكنأ هءلييختللوا رهظالا

 ى وعملا تولعلا ىثدعامأ 3 دقعلا ادهن مهماخلاةدب رغلا ف فتسملاع الك قى ًايسامىلع

 ةينكملا همي ا ( قرالا هدب را اهلِوق ) كلدك توملافالاو هب هبشملاصخالف

 م هىمسملا همشملل أون ايئاوزالا اع و اهتقيقد ىف ةلمع5_بم برطاطاو فلسا|ادنع

 هنشملا فدار هبشي فدار هءثملا نكن ملءا مط اقلط ههيليرخ ةراعتسا مهدتع تانثالا :

 كك كاكش |مدعقودءباممكل حضتيسام ىلع عاشو نأك اداامو مشي ماو ناك اداامو4ب

 فاشكلا تحاص | دع امانههب دارملا ) فل |بهد هلق )مهد نع سكعل اوهلسختلا نع

 نرمكح وربمض فل خدن لد -ةنيحوىتآ ساما فاهتدح ىلعة د, رفهلد_ةغدناليلدب اضاأ
 صوص هندي زأماعه مالك ىرمالا ( مخلا حالا نأىلا هلق ( همام ج رع ىتح داعب ْ

 ةراعتسا هنوم ودعب هوتلءلدب طقفهلرختااوهو هنالا ةئكسملا ةراعتسالا مثالاموهر ١

 فاسلا هيلع صني مهنأ عماضيا حيشرتلا لمي همالك ىىعالا نا لايام عف دناف هيابيخم

 ه-يفو نالقب تيشنهينملا تاك كلوةوع ىفهب هب ثلا تام: الم نم اهرلعةداب زرك ددامو

 صاوخ نم هيشمأل ترث ًاىذلا مالا نأىلا فاا| بهذ ( ىلوالا ةدب رقلا ( دن | رف سه

 قيفطا هانعم ىف لمءتسم هب 7
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 ) يفرزلسا ىلاعت هلوق هلاثم فنسملا لوق قمد_.ةزملا خلا اهقاذ اف ىلاعن هلوةىلا عمار ربمضلاف
 ل فيلق رطانةج الا قدينكلملا فن_هالارب رقت لاف سارللا لا ريمشلا عوجر مه ضعي
 ةيلقعو ركن نأو هريس ل وكن نأ لمدع هي ةرفحتلا هده نا ملا اص شهأ 5 اكملا

 ' نوللا عاقتنا نمف واتاو عوطا 00 هن سيل 0 ناسالا ىثغام ناكنا همسكملاّنال

 00 ولا دنع لصاحلاولالا ر رح نم هب سل وهاثغيام ناكق ا رةيسخفةّئءرطا ربغت وهفاحنلا و

 . تاعحنار رضا ارث أن م هلوق ىف هفاضالا َنالاوط لمح فان_صملا مالو هل قعف فوالتاو
 ىسأ ريشلا هدانأ هريسوق ه4دمأم وو وللا عاقتناه رد ا طا رأ و هيمال تاع نا وهيلةءفهن ب

 . ىلع ىرع هينكماهنوك نأ تملعد5 ( ىتاثلا ىلا ارظنةينكمو هوه ) ىلاعت هاه حر ها
 1 | .ةدص ىلع ر 2 هتعصماصعلا لاواك اكل! بهدم ىلع اهناب ر>نك!تهادملا عدي ١

 سايللا نأ ىنعز لوقأ يلعن ابصاا همالعلا لادالفالاو وص ت دس نافراهتملاةراهت-ءا

 ايناثراهتب نأ حصب لهفه يح رصت ةرامتسالاهتشالا ثيح نم ررمغل ار ثالراعتسم الثم

 ' ةيانكلابةراعتسا ةيهاركلا ثيحنمىناعدالا عشبلا ملا معطلاروك ذملا ىزاحاه انعم نم

 هدفي اك ةسيصضت ناك ناذ زاعت_.لا ةراعتسا ةحص ىلع كلذ ني ى اكسا! بهدم ىلع
 فنصملاهرك ذام حسبنا صونيتبت رع نوكي وزاحلا نأب ني ايملا ءنييلوسالا وهج لوق
 ءانب عاندماب ىدغ الالوقهد شاك ةصريدص ري_غتناكناواضيأ 5 اكسا! بهدم ىلع

 ةرامعرب رقت ىغبنب اذكه مص ملل وصالا ىف طيح رصماا ىف ىشكر زلا هلةناكز احلا ىلع زاحملا

 ها ةديدعهو-ر نم ىغبنبالا علا اذهررقدقف ىمرنغلا اميسالان ريغ عنصايك الج ريشا

 فال ا بهذم ىلع ف:ضا|ىرحنا الييةقاذالانوكتوهلوقو ىلاعتهللا هدر
 . «ىرح ناوةئاذالاتايثاىأ ف اضم نفح همالكى ناك هيليمختا | ةراءتسالا فبرطلتاو

 ةمالعاالاد ةيشاطا ىف هترك ذمالكماتما قو فذحلا اذطربتعمل ىك اكسلا بهذم ىلع

 جذوما مهب اصأ ىذلامونلا اذ_هنأىاةراشاللاهمعطا نع اهتاذا ىلا دعو نابصاا

 هنأ عم اهاسكن ءوهلوأو لك الاةمدم فوذا!نأال كلذد_ءب مويلع عقب امه ب_نلاب

 ةقادالا قف سكع ريسغ نم سهللاب لا ردالامزاة-فوذلاب لا ردالا نال سال سانملا

 معالناو معطلانال فوخلاو ع وطا معطل -ة,موٌةوسكلا الع ةءادالا ةدثب راعشا

 اوهر'امعفوألاو عوملاناد.شملامومعلا نمسابللا ظفا نمداغت-؛التوغم هقاذالا
 م ادهن هننيب (خلا هني رق ىيقحت ىف كاثلادقلا هلق ) هأ سايلاامومم ندبلا عج

 ةراعتسالاة نب رق رفح ىف(ثااثلادقعلا) الخ ةفاذالا نوكستوفاثلايلا | رق هيمو
 : ظ ةءانكسلاب
 تاو
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 ل_ءافب انوهفكاذا_ميفىتلا امى ظل اهيف سيل ىتلا ة خا ىلع انهو تش لعأت

 معطااوهورد :الاد>الاىأر خ"الاهلوقوض عمته _ءئاش اهيفءادتا فرح نمو
 فن_ملا ىلع ناكتاةنآفهفاذالاةب الا قرح" الااذ- .همزاولنمىذلاو عسل رم ا

 هع عسر شتلل اناعو كت ل7 الا اذهلمعت_مكرخ  ًالاهوقدعب دب زيوا

 كلذاوراصتخالا عمسه اذ لا ميج ىلع .نكمللالماش همالكن وكي كلذدزي ملهنأب بيجأ

 رملامءطلا ظل لمعت وعشبل ارملامعطااب هيهاركللا ثيح نمو ىت الا هلوقدعب لل

 بهاذ- لاعب ىلع هيلييختااوىأ ) هينكملاوهحرمدملا عمتجا دقف هلو ) هيفعشبلا

 3 :ل| ل ؛ زي نأ هيلع ناكنكل ا نب ,ىماب ئدهبش نآز اول هلوقىلع عدي رفتادهر

 اهفاذ اف ىلاعتهلوقهلاثم هلق ) اهكرت : ضرغاجحب رصتلابىاعن ملام لاه نأالا تملعإك

 فذد- ىلع وهواة ب رقالثمهللا برسضوىلاعت هلوف ىهر لبق ةناالاىفةب را ريمضلا (هللا
 هيلع هيبنتلامدقتإك لا ةلمءّتسملا «ملكل ا نم سل هناالا اًضيأ زاعاذهراهلهىأ فاضم

 املالاثمةن الانوكل ليلعت اذه ( حلاهبشمنان هلوق ) ةيشاطلاىنروك دم مالكماةملا فو

 ضعءغب ىو فوالاو عوللاس ايلهتلا اهتاذأف ليلدب, فوللاوىأع وططادنع هوقو هيف نت

 ةفاحنلا وهرثالاكاذو ىتغاملنارب ( ررضلا رن مهلوق ) فوذنار عوجلا دنع خسنلا
 اهمشت ىأعا د_ت:د نمو هبش هل وقب ىقاءدملامت_كثالا ثدح نمهلوقو الم نوآلارارغصاو 'ء

 لامتشاك سر لألا ىلع لهتثمسامآلا ناذ هبشلاه حرا هولامتثالا ةهح نم ائشانو أ دّمرم

 3 6-2 وةوهيشهلوق قلمتمسانللاةهوترف وألا دع وهلح هن ماتنم ىلع رضاارثا

 نم ماللا نعم ىلع همم فاضالاو سامالامساىأهمساهلوقو ناسنالا ىشغاملىأ
 لعب ةيناثةيصنادالا ىدغام همشن دعا ماشا لولد_دلللادلا هءاضا

 هيهاركلاىهةهب اش نوك ةهح نمىأ ةرها ركسلا ثدح نم هيفسايللا ظفل لامءّتسا

 هيفدكل !حتفلابو موعطملا شا امضلابوهور 1دةملاهمكب ! أ هدم م ءطاايهلوقرعانلا فردقخَت ٠

 هني رقتلاو هب ركلاىا عشبلار مان هةصر لبلد لوالا انهدا رملاو هقئاذلاٌةوتلاىلإةلساولا

 ىأحلا: ةحرمصم ةراعتساةئآ الاىأ (نوكتهلوق) هيلع 00 |هدشتلا اد_هىلع

 هتصئااننوكيف هكا ف و0 هبقيقحت ىهو اهيمل- دليم عا .رصم ةراعدسات اذ

 هب_ثدناةفوشتاو عوللا ساماهّتلا اهقاذأق ىلاعتهلوةدلاٌثمه:كملاو ةرصملا عمتادقق
 نمو همسإ هلربعة سادسا. الاب لامتش ل 'ثح نهررعهلار :آنم عل | دنعناسالا ىشغام ١

 لوالايلإ ارِط هحرضم ةراعتسا نوكتف عشبلا رملامعطلاب ههاركلا تح



 ء ظ 4
 وه قطار هلوقرءافتكا هرقفدب ودو مدعو ىسن ةبانكل اب ةراعتسالا ةروصى أ هركذبوحو
 كلذ فالخ ع وقوى فتق ولا قطاوهلوةناب ف: صملا ىلهضرثعاو مقاوأل قب اطملا كلا

 دارملا نأ, فصلا نءبيح او نايصلا ةمالعلا لاق هيف فال عوقر لعبال هنال كل دك سيلو

 : لاط ناب وهفبو>ولا مدع ىدعنيإ امت-الا نم ىقطاولا بوجو ف ىدذع ددرتلاامتاو

 .  قموقا!مالكنمحوليىذلا صيخلتا' حرش قدع_لا|لوقهددرت اشم فضا ادق
 هيف م ىرخالاوة-ىح ١ رص :امهاد_>انيتراهتسا فو1لاو عوحلاساباىفنأةب الا ءده

 ناككلذكتناكاذاو نيم دقتإل اح رص ةصوصنم تسيل ةلم_لا نأ ىلإ ةراشاهيفناف ها
 دلل !لوق هلع لدن اك بودول مدع فصلا سفن ىف ىوقىذلا قا نكإ لامتح هسبق
 " زاوطلرق, نأ معالا وهل رفا بنالا ناكها همش,نازاو هلووهنناهدحر ها روك ذمحلا

 زا ظفلب وا لثماك ةراعتسسالا ظفلب ركذولام لم.ثياهلعوضوملا هظفلربغب هرك د نأ
 طظفان وأ ة رواها هقالع"ءظ-ال_ع نا_:الا ىدْءاميفسابللا هطْدل لمهتس ناكل سرملا

 ىتغام نأمول_ءموهب رث_.ب اموهو همزال داري وس اللا وهو موزلملا ىلطي نأ, ةياذكلا
 هي-ثيو ةنالافنوالارارف_دعارةفادنلاك (ئمهبش نأ هل ]يق)سابللاب رو:سناسنالا

 ىغامالرأ هب_ثيفهي الا ىفعثبلار ملا معطلاو ساللاك نبض ان هلوقر هدملع مادي سمأ

 ةنانكرأ الس عا راع هيفلمعت- وأهل س امللاراعتسر لكى لامتشالا | عم ادب س امالاب ناسنالا

 .- سابللاب هلع لولدملا ن انالا ىثغام هبدشب مح وجللس اللا هفاضا انه ه:: رقلاوثماعايك

 هقاذالاوهر ه_هزاول نمئشب ه- لا ضرب .لكفةيهاركلا عماد عشبلا رملا معطااب هين اثة نع

 هيزكملاو همحرمصتلا ثالثلا تاراعتسالا تعمتاد_ةق لري ه فاذالاوهنكملا قي رط ىلع
 تاسح لع ةانكل انآ اهيل د رلاا ملانالاوهيدع رمصت ىلرالا تربتعانا هءاييختلاو

 راعت_س ىأ(لمحت_- و هل ]وق ) تملعام ىلع نانالا ىثغا هريس ا.الا ل امعّتسا ىف قى هريثعت :ام

 دحالا ظفلر عشبلارملامعطلاوس ايلا: امهوامهب هبثملا نيصالادح أى أامهدح | ظفاهلرقو

 ' ءانبلاب ترث وهلوقرنانالا ىثغامو هو هبثملا كلاكلذ نىأ هيفهلوقرسابللا وه

 ئثلا كلذ لعدوعبهىفررمضلاونأب بوص:هروفهبث ىلءفطعوهرركذب ىألوهجللا
 ل ام هةيقا ناك ناو-فالاوهو امهد_>أ ظفاهلرة ىلع هدوع لت ر ه.شملاوهو

 ر> در كذ ىأئمتهل تمن ا ىذلا نال بس [ناكاماو اد> اونيلامدحالا

 فاضمرب دقتل جاد فلوالالامت-الا ىبءعاءارةب الاف سا.اناوهودحالا طظقلوهاعا

 نإ , سعي يبل هم- ثينأزا 0 ا نا رطولا ل طظفاب 1! نوع

 1 رخ الامي ا اولزمدإ ترش :.وهيفامهدح اظفل لمعت و
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 نابصلا خرشلال ات هيفرعهفيق-تراص ما زا تناك هيمستاا ناب ىقوتلا نكعو ىظفللا
 هحولعللوثا ها لهاستاببسهيبشتلا لمح ىف دعوهصنامرك ذاملثم لقن نأ دعب

 ىتم بيسلا نالّور اهتسالا هقيقح امس سا بطلا هب لاق ىذلا ه.بثتاا ادهنا لهاستلا
 دو>وهب فكل حيدصر بغل قيلو ل_هاست لاق اوكلذك سي انهامو هديسم لو اسحو
 قريمضلا فنصملا ثنا متاو لم أتفَةإ+ل دو وموهف سر طفت ارشد _:ءولو برسملا
 ىمسي هيبشتل اذه نوكلاوأىناثلا لوءغمالةاءا عاما هببشنلا ىلا اعجار هنوك عم اهتمهس:
 اهحوةينكموأ ةيانكلاب اهتيمستل نإ فتصملا مالك نم مهغب هنامث ةراعتسا ب يطفتا دنع

 سالتموهفهب هبشملامزالرك ذب هبلاريشأ لب هدشتلاب جرمصب مهنالك لد كو هو هغني ل ثيح

 ضرتع | دقو هيشاهط 1 ىفهب اوح عم هت رك ذ ثحح مامملا فوءائخلا وهوىوخالا ىنعملابةياثكلاب

 ةراعتسالاىلاز مري هيبشتلا ىلا صرب اي هب هبشملا مزال رك ذنأ هجتب هن أباضي أب طلخا ىلع
 مهضعبه-محردقو ها ةراعتسالا نمموهلاهتق-اميلودعلله4_والف غلبأ# راهتسالاو

 ىأبهأللا اذطرخآ اهيسوتةيشاطا فترك ذدقو تئش نا هلا عحراف هنع ىسويلا هلقنو
 ى ىك اكل بهاللاضيأا,,حوتوموقلاب هدم نعهدارقناف بيططلا يهدم
 قهترك دةبانكلاب ةراعت_سالا قماصعلل عب اربهذ هب د_ةراذهمهبهذم نع هدارفنا

 ةروس ىف بحب ل_ههنأ فىأ(هسعب ارلا دب رمثلا هل وق) تدرأ نا هرظتاذ ىربكلا هيسشاحلا

 ىف ىر ةديرفلاهل_هنومضموالمأ هلع وضوملاهظفلب هدشملا ركذةيانكلاب ةراءتسالا
 ةروص ىهلوقوددرتالو شال ىن-ه.(ةهبشال ل ق)اه الب ذا_ولعح اذار ةثالثلا بهاذملا

 لكوالاو مهضعب لاف اهيلع لمتش او ةبانكلاب ةراعّتسالا نمضت ىذلا بيكرتا | ىف ىنعب ةراعتسالا

 ظفاب اروكد_هنوكال4ودو ها هنيعمةروس هماهب الدهب ام.ؤوانه ةروص ظفا فدح

 هضرقن تمشؤهلثم مدةملاذ لطاب ىلاتلا و هيدعرمصت تناكل هظفل اروك 2مناك ولهنأل هن هبشم ا

 ىلاتلا نال-طب امو ههب دف همزالملا ام ىعدملا وهوهن هبشملا ظملب اروك2منوكالو هو

 راد_هوهىذلا هري_ثتلا قهب هبشملا هب هبشملاب دارملا وةنكم ةراعتسالا نو؟ضرغلاَنالف

 هيلع لد: اكرخآهيب_ثتىفهب هبشملا ظفلب ارو؟ذمنوك. نأزوجيفال او ةيانكلاب ةراعتسالا

 نكلس الاوهو هب هبشملا ظفاب روكد مهين الا ةءالاف ناسالا ىشغامناذىن الا همالك

 اروكذهنوكوهزو ىننلل عحارخلا ةروص ىف وهاك لوقو ةهينكملاال حر صلاة راعتسالا هسمشتىف

 ىهوثو اهبريبعتلا مدقتاملبسانملا ناكوةهبشلاىأ (مالكلا أ عار هل ق) هب هيشملا ظفلب

 دهيوع سد



 قمر 0 ك4 وق ير د نهانا ,رغلاف كاذيتسإك مهوتملا

 8 ' | مل_هيل بهذا اي هن ارهطالا(ةراعتسال اهل 4 املا هةةالعز اع هنأ ةرورمض عقلا

 عفرلاب نوكب نأ لمشعر هيلع ما الا قمت ادهم وكيل ةيعيت لعفلا فةراعتسالا نأب جرصم

 ' ىلءمازلالا د, لصةعلرالا لكشل ا نماليلد عوملانوكيفدئني-وه ريسخ هده اموأ ديم

 ةيعينالا نوكتاللءملا فةراعتسالاولءفلا فةراعتسات فطن اذكههمظنو اضرب أى ك اكعا|

 عرذملاةراءتسا نوكيفهلوقب ىرغصلا ىلا راش أ دفوةيعبت ةراعتساالا نوكبال تقطن هتجيتنف
 فدح وةيعدتالا نوكس ال لهغاأ ىفةراعتسالارهلوقب ىردكلا اكارخلاج رصدقوه ر ىلع

 لوقلاهمّرل_.فاهلوق 7 وةلاك هدنعىأ“ هيعبت ال انوكن ال هوقو اهتملع دقو اهب معلا ؛ ةجيتنلا

 ىلاهيعبتلادر هراشخا نم ىك اكسااه-لا بهذامن كب لذ ىععب هلبق ام ىلع ع رغم هبعمتلاب

 ىصعالا رخارطضا هنالاشربغ وةيعمتلا ىلا راعتسالا مسقتن مهريغهرك ذاع اينغم ةينكسملا

 ىذلا دارنالا اذهنع برج ًادقواذه شالا ىفهترك ذمالك ماسقملا قوةيعيتلاب لوقنا |

 درراملوةلاطالا فوخ اهتك رتةبو>أ ةينكملاىلا هيعمتلادرهرابتخاى ىك اكسا!ىلعدر وأ

 بيطاعا بهذم ىلع ةيانك- !اب ةراعتسالا ف ىأ (هئلاثلا دب رغلا هلق ) تاشذانملا نماهيلع

 ىو زقلا نجح را < همساوماشلا ىثمدبي طخىأ ( بيطلتا هذول ق لوق)

 هييشتلا دوهدااريعوتلاد_جدأل هيبشت مقا قالا خلاد هييشتاا اهن اىلاهلوقونيدلالالح همقلوا

 "ا الاب فطقل ا رش لع عرفتو ارح - ا, يعأ هءشاذا ىناثا ا دقعل !فهلوق نم موهفملا

 ةراعتسالاءارجا ةيفيكو قيقطلاهانعم ىف لم»ةسمهب هبشملاو هبشملا مالت نأ ةيانكلاب

 سفنلاق ا ارمضم اهدشت عبسلاب هينا تهبشمد_ةتملالاتملا ف لوقت نأ ه4 -_هذم لو

 ىأ  (دتنيحر هلوق) هد دع هني رق هينال اهت ايثاو رافطالا وهو همزاوأل نم ئثب هلا ازومرع

 لب ةراعدسا اهتيمستل هد وال هلودو سمنل|قرمضملا هريشتلا اهنا بيطلتا سهذذ !نيسح

 ةهاش ١ ا وام ريغىف لهعتلا ظفللا 5 راعتسالا نال هبسائملا نع ةيلاخ ةيمست 0

 اسغ وشو سفنل !لاهذأن مل..ءفوهلب كلدك سباهدشتلاور 0ك دملا طفللالامءتساوأ

 ١ ١ راع |اهتم_ةهنسوسام هلا نكعو مهضعب كاف هديشتاا دعب توك هنالل امعتسالا
 نم ل_سرعز ان وهف نيينعملاب ةراعتسالا ىنمم هنالةراهتسا روك دملاهيبشنلا ىمساع لاق

 ىاني نك ها رخآ ىلا ظفا ةراعتساف بيسهييشتل نال بيلا ىلع سيسملا مساقالطإ

 كل 8 نكن ولما بهم هيشلا قعاهتالطانأن ءمدخحاو ريغدب جرصاماذ_ه

 بهذ (ةئااثاا 0 7 00 1 لوقا ١ همز فةيعب الا نوك-" اللمشل ١ ةراعتسالاو



 ةراعتسالا نم ئمتالواهيف لوغت نأ ىهفهاربك امأو هيفلخلادهزحال نما ىن«نع جرام
 ظ هيشتلاقرطدحًر ك د:نأب ةراعتسالا سف ه سفن 5 اك-١١نأاهلءادوهانعم قلمءتسع

 امربغىف هلمه:-1لا هملكلاب سسقملا ىوغلل ازال نمامةاهلعح و رخ الافرطااهبداربو

 ظفا ىلع دئاعنوكيقربمضلاو ءراعّتسا نوكيالذ هلوقب اهلراشأ دقفةجيتنلا ام وهل تغضو
 هانعمىفالا لمحتس,مهبثملا ظفلا دكهسايقلا مظنوةبانكلاب ةراعتسالا ةروص ىف هبشملا

 دقوا ه ةراعتساب هبشملا ظفل نم ئمثالهجيتنلاف هانعمىف لمعتعةراعتسالا نمئدتالو

 نأهباءد ردود زم نهتم رك دىدذلاداربالا ادهةهيسراءلاهتلاسرف ماصعلا عقد

 نابصلا ن م داقةساك جاضياناهيفهلاوام لصاحو ملا هانعمىالا لمحت: مهم_ثملا ظفل

 توملادر<# ىنةلمعت_مالثمهنملانأدار ما سبل ىك اكل مالك هب حصفأ كم: ىسويلاو

 ةاوالاغل ذم مالكا | نوكي ىنح قيقا عبسلا ىنالو ىقيقحلا اهانعمىفةلعتسم نوكدذ ىتح
 _ نءمءزح فسولا اهنا ىلعال يحوءاعداهل ف دارملا ىأ عيساايدحتملا توما فلب
 مسلاب دد:ملا تومرلاو هر ىءاعدالا هب هيشملا فالمعتسم هبشملا طفل نوكرذ هدف لمعتملا

 فسولا نع در اتوملل تءضرامعا اهنال هينملاه4تءضرىذلا ىنءملا ريغىبعملا اذهوءاعدا

 نامل لاد هأ هسفن قه ريغ هربسغ عم ىشسل نال نيم اقملا نبب امدرفو عبسلااب داحتال

 ابدا يع ه.دملاو ىك اكس ىأ هل ارةكلذى ان الوانهامل_ةماهيفرك ذنأدعب هتلاس دق

 نوف عبسلا نيع توملا نأ ءاعداب هلوةليلدبب ءاعدا توما نيعوهىذلا عما | هدا منال عبسلا|

 وه هيشملا ايما 4 قلمعتسا ىدلاهب هيشملاب دا رمل نأ لسا اوه يم ىهسإ اك اهيسىومست

 قوسوملا توملاة-كفملابدارملا نأو دايم ريغ ل ورتسمهن اف ى-_قطاالىءاعدالا هب همملا

 توم ا قاطمل لي هيذملا ظفا عض ةوملاذ>_هنأك شال وتوملا ىاطمالءاعدا عيمسلاب هلمدا لاب

 روطدم:يحو هللا هجر ها هلزاءّ_هلاوهيما.عفوسوملا توم لاو هنمراهتسلاوهنوكيف

 نمربدملانالش ىك اتا 3 اعةساءاعدا هب همدشملا ف لمع لا هبشملا طفل هدهست

 ةرهاظ ري_هينكمرأ ةيادكلااب هرم سلاف ةراعتسا هن السولو(ةراعتسا نوكيالف هوق) هعبت
 لاف ىك اكسااىأ ) رهد هلق اهروهل ىضتغي .ا ءةر شالا ناهتودرد- دو م امصععل 'ه ؛هلاوأك

 انه لوقينأ ما هءشملا طغا نأ قب اسا هلودب سس الاولا ناب حاتفملا 4 انك ىنىأ حرص ظ

 تقطن نم قطن طوادا رااواذكب لاا تةطنكلوقىفىأت ةطننأب هلرقوملا حرص دقدن و

 قطوه ىأىم هولا ماللرامدسم هلرذ ةوهر امدسالا ىاهل لخ دالف ثدن اتا ةمالعءاتلا نال

 . ةراعتسانوكيذ ىمهولا هاللراعتسم تقطن نأ حرمه دفوهو ةراعتسا نوكبالف '

 س - 5



 1 وك و ل وت 9 ا يروا 0 50 كاوا و هيهدمد 0 ارش

 ءابلاف خلا لعج هلوقيدارملا نب موقللاعبت خلاراتخاو هلوقىفحماستلا!فنصملا بكنرا

 هلوقوهيعبتلا سفن ىأاهلعسوهلوةوة_بعمتلا هني رثئأ اه: : رتل _ههعهاوةردرلا رب وهعتأ

 ىلع هِلِوق)هي_ثاحلافروكدم في رسث ملاكم املا وهب انكلاب ةراعتسالا هنرتئىأاهتنرق

 ةسيعبت ةراهتساة- فاك بيك را : لك نماهلثم ولاطلا تقطن : قف ىس ركذب نعيم خلا لدم

 نأ نمىأن أرب ةراعتسا هاوقوخلاموقلاهرك ذامهلوقلنايب خلا تةطن نأ نمههلوقو

 موقلاق اهتةيبق-ىفةلمعت_سم ةراعتسالا كلتا ىأ ١ هنيرقلاطاو هلوذو خلا ةرامتسا ظنالا اذه

 ةلالدإ |!ىدعىذلا قطن !نم ىةشار ةلالدال طنا اريعتساو طفل ب ةلالدلا توه.شنولوهب

 توه.ش لوب اك-اوهش رقلاطا وةيعمتلا هرحع رمدتلا ةراعتسالا لبس ىلع لد ىجدع قطن

 ى-ءمقةلمعتسم هن رق نطو هيف تامه: ساىأ4لاطا تريعتساو قطن ىذن ا 0 لاا

 مه ودا ىطنالاهي شى اساعد ناك ل وعن نأ هءادع اهيفو رامتسالا ءا رحاهيفيك وىزاحم

 ْ دقةرامهو:هاةطن ىطن هنم ىتشاو همشللهر هم_ثملا ىلعل ادلا ظفللا ريهتسار ىقحملا ىطنلاب

 ىفاهتبوجأ عماهت ركدثاحماماقملا نوما الا ليلق:درلارايتخا ةلعنأ مدقت ل

 .لادلاديدثوءارلا مضوءايلاحتشب وهلرالاىلعثدورولوادرلا نماما (درب دهلوق)هيشاحلا

 خلا هب_ثملا ظفل نأ هلوذ لعاقلاف لكىلءولادلافيفتو ءارلار سسك ءايلا تفي ىئاثلا ىلعو

 مصب نوك يفلووهجإل اينممن وكب نأ لوألا ىلع لمت رىرا_2لرالا ىلءد انسالانأالا

 دريوهلوةو ناكنأ عمدرطم رطافر>فدحّنال نأ نمءابلا تفدحو ءارلا صتفوءايلا

 5 راهت_تالاةريبسفت امه وما اميفامطاف نب دللا ن.صمالا ىلع ىأ 5ك اكسلا ىلع ىأ هيلع

 ليس .ىلعدورولاوادرلا !د_هوةرنكملا ىلا ةيعبتلادرهرايتخاو خل هبشملا ظقلاهن بة ينكملا

 1 11 لاثملا قهرذملا طوله مشملا ظفاهاوةرخا اراتخاو هلوقل عم حارخلا جرد دقوهو اهب

لا نم سايق هل ساح( راعتسا نوك الفدل وفىلا هبشملاطفا نا هإوق)
 كل ركذىناثلا لكش

 هيشملا ظل هلوةفهارغصام ًافىربكلارىرغصا !ىل دو هاري؟ف دحر هةجيتناراشأ و هارغص

 هنال ىديقط | عيبسل اال توملا هيئملابدا رهان ١ عطفللال اود: نأ ًااهلملد وهانعمىفالا لمعمل

 هنآل هل عدلا واهري-غيف ظفالا لامعتسا بح وبال ع..تلا عمت وملا احنا ءاعداو عفا ولا فال

 هن ب رقرلاطاوتادا ةراع اا تقطن نأن ٠.ملاملا تهط: :لثم ف موقتلا هركذام سكع ىلع

 هادم ىفالا لمعتسيمل هبشملا ظفا يأ هيلع دربو



5 

0 
 هر

1 0-8 

 عسضوام ريغ رمال هلا رك ا ةشكأا هن َنالفةرامتسالا اما رماقطاهغلا ف
 ردرخماو راطامبدةو فلسا | بهدم ىلعدت اعريمضلا خلا هيااوهلوقو هوب اثملاهةقالعلل

 تحاص باهذرمدق ىنعملانأف هةصا | ىلع فوسص وا ارصصةنموهو رصقلاورصملا ةداذال

 اًدهادع امىلاة بسلا, ىأىاشارصقلا اذه نكل فلسا بهدم قهنوكى عفاشكلا
 دنع ىأر اتا فلسا هيلاسهذام ىأوهوهلوترةبانكلاب ةراعتسالا ف هاذلا نمبهذملا
 باهذوةيمسنلاه-جوروهظ نم ىيسامَنالءاغلاب عبير تلاهل بسانملالابال روهججا
 راتمخالا ههحريثكتب رغشب عب رفتلا كرت لوقنانال راتخملاهن وك مراتي هل فاشكملا بحاص

 ةوحو نم نال كلل؟سل هنأ عم طقف قيسامهرايتخا هد ناب رعشب هناف عب رفثلا فالق
 هنثالا ظفلاهطاهنال طرضلا ىلا ب رقأ د منيح نوكتاهتاذل ةدوصقملا ةراعتسالا نأ ايثخالا

 ةينكملا ىفو ظفلتلاو قطنلا ف تادهتسأ حم رصنلا ىفاهنأ هتباغهبسشملا ق لمعتسملا كب
 هدرفو ى اك_لابهذمىلعةينكملافىأ(هيناثلا ةديرفلا هلوق) سفنلا ىف تلمعتسا

 ىأ ( رعسشي هلوق)ة يشاطا روك ذم مالك ماهتملا فر نيعشو ملا ىفهيلعدرلا ىفو اهيلا ةيعيتلا

 نيب هعج لغاو تئصملا هلاد اميفاصأ سي أهتأ نهم ا نالرهاظ ربعامعاو حار هاط لدي

 رورخناورا ا رمدقت اميفةروكذملا هب انكلاب ةرامتسالاى اهنأبهلوقو ديك أاتلرهاظو رعشي
 لفه:ملا هاوثو نالفب اهرافظأ هينملا تدشن أى ةيئملاك همشملا ظل هلودورعشم قاعثم

 لاخ (هنيعهنأامداب هلق ) لاثملا ادعو علا وشو هب همشملا فهلوقو طفلا هقسد مف ,رلأب

 لفعتسملاهيشملا ظفا اهن| ىنعملاو هنيعهبشملا نأ ءاعدأب اسلتمىأ هسالأل ءامل اوهب همشلل| نم

 مدقتملا لاثملا هينملاف هلأ هب ال هنيع همشملا نأ عدملا هب هبشم لاف

 ةنب رقلاو ىءاغدالا عيسلاري رغرخا اشو وكت ناراكن اواظهرغرسلا ءاعداب عبسأ |اهب دا ض

 دةعاهناب رج ةيفيكراهيلاعمسلاصاوخ نم ىفىتداا رافظالاةفاضا 0 أده ىلع

 ا ىعداوق بقحلا عي_لاب ىدقط ا توملا هب ,ثلوة: نأ مدقتملا لا“ هللا قاكساا

 توملاوهوىءامدالا عب_بلءاعدالا نءدرلا ىن-عا قيقا توملا نمةينملا ظفل ريهتساو
 ٌنالزْغا لمه5_ىملا هرشملا ط_غ| فنصملالوةءارحالا اذهىلء كادي وءاعدا عبسلاب دتملا
 رافطالا ظفل هدعلاثملا اذ_هىفةنبرفااومدة:ايكاضبأ لامعتسالا ىلع ىلطن ةراعتسالا

 نأ ىلع ةلادهد_ةعاهنالتوملاوهوةهينإل ىيقلا ىنعملاةدارانهدعنام ىهوةينلل فاضملا
 َن سل راح ارو هنيع هناءاعداب هب هبشملا قلص ةيشأل

 :هبشملاف لمعتسملاه.ثملا ظفلاهنأ, 5 اكل مالكرهاظر عشي("هسيناثلا هدب رغلا)
 اه راهلعسو ةءانكسلاب ةراعتسا اهتني رتل ءجاهيلا"هيعبتل اذرراتخاو هنيع هن !ءامداب
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 د وص ةملاق مالكلا مظن ىف ريدقت ريغ نم هيلع لا دلا هم زال ر كذب هيلاز زودرملا سفنلا قدم ثملإ

 " ىفعاجشلا لج رللدسالا ةراعتساك ةينمللعبسلا ةراعت ها نالغب تشن ةينملاراظا انلوق
١ 

: 
 ا

 ١ هيزالا رك ذل عببسلا ظقل ىنعاراعت#ملا رك لب مر صنم لان الا مام |ىفادسأت يرانا وف

 . ةلج (خلامزاللا رك ذووهلوق) سةرهنارفا سرت قي عاجشلا ةيانكلاب ةراعتسسالا نمو

 هب ه.ثملا ظفل نوكبال فيك ليةهناكرد_ةملاؤسباو>هعقاواين اي اقانئتسا هقن اتسم
 مرالا نا ذنب باحاف هةر دقن ىلعةلا دهم : رةمراللارك دومالك.- !|مظن فارد_ةم

 هنطظدالم نمالوهرهو> نمال هنوذو هنن ادى مالكلا ضرع نم نك ]هلمصت ىلع هني رد

 ذا ةراعتسالا حصت مرد دّقتلاب ا, ولو تء”ولذ ا الس تب ا”ريغهناضرغلاوتب املاك هنالاررةم

 نم هب هيشملا ظفادصتىلعهش رقروك دملامزاللا نا ل_داه او نيؤرطلا نب اهيف عمت ال

 اردةمه_:ط- الم نمالوه هعضر م دعل هرهو> نمالموزلملا اراعشا مزالل نال مالكا | هوو

 راهتملاى ا هأب امرلاكحتملا دصتىأل وعد مملآ ف اضم ردصم هدصت ىلعهل أود وتماعأك ش

 نيتمضب أ نوكف مش مالكلا ضرع نمدلوتومدفتللالاشملا ىف عببشلا ظفاك ١.
 عيسلاب ةينملا تهيش مدقتملا لاثملا ف لوقتنا فاسدا! دنع اهنابرح هيفيكحو

 ! ظفار يه: باو هس اهلو-خد ىعذأو لك قسو-ةذأل لايدغالا مماجم ىيقحلا

 هما اهتامثاو راقطالا وقو همز اولنمنئشب ه-لازمروىوطو هءثمللهب هيشملا

 توال 29  .سااوهو هلع لدامريدةساىدلا سرثفملا ناو ةدارا نم هعن اممهدنعهنب رك

 هلوق هريخأ ديم هحوهلوةراذهىلا فلسا |بهذذ ا نيد ىأ (دةنيحر ه]يق) سةر تدلع 7

لا ءآرحخسنل | ضءن ىفام ىلع هن انكلان 'ةراعم ءسالا ىلا عحارربمضلا| أهميمست هلودو رهاط
 ش ضعب

 وأمدسق: ةراعتسالا ىدع هن ًارايتعاب 4ك 'اوهيلا عحارريمضلاف ةيانكلاب 0 راعتسملاهيفىذلا

 ٍْ ةنانكلله_حاصم ةزاعتسا ىأ كح اصلع امل |ةنانكل ا ةراعدس اهلوقوىف اثلالوءقملارامثعاب

 فوطعملا قرد و ةركلا درعال عوض اوهمسالا ناله ينكم ةراعتساىأ ةيشكموأهلوقو

 ' قالو ةيانكلاب ةراعت_سا ىلع فطءاانوكيفلرالا مسالا ىف هركذهنب رقب ةراعتسا ظفل

 الذةحا رصروكذملا ةوةىف ةنبرقاردقملاَنأ
 م ريسع ْى ملل اءْزج فذح هنأ ف :صملا ىلع دري

 ثيح نم هيلغم راهتسالا بح سنتقةب انكلاب ىلع هياكم ف طع حصب الوهفدحزا وح عدا وم

 هربت نمةداي زعم نابصلا هدافأ ع ونمهنأ عم مسالاءزج ىلع فطعلأ مزايالثل فاطعلا
 ةيانكملاو همزال ركذن هيلعلد لب راع:#ملاب ح رمصي لهنالذ ةيانكل ا امأ ( رهاظ هل ْق) ماصعلاك

  ةيانكناب ةراعتسا اهتيمست هود نحو مالكا |ضرع نمهد_صقىلعهني رقمزاللاركذو

 د ل كل فل ا درك 3 هيل دالك ار ب ل 0 الا تاج يلا حاف
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 اهم بيست : تيفو ن>ح لج نيف اي عا علا

 هوك نظربخ ىهر د جسم ةدئاثالماكاوقا نوي نادب الذ "لدن سيلا لد تعوهأ
 لهعماها امهّةسازاح ههطقذم تناك اذاو ها بارضا آدهو هدنع سدل هنأ ن اطظىلاهددع

 همقاولاىهةزصتملاو ا كبد ١ 0 0 اهناف

 عقاون' الاوهم اءانىتوعا د ا 2

 ورع مأ كدنعل زاو# تونا |مولعم مكه نيئيشلا دد |نيرعت م واهب بلاط ةزمهدعب وا

 ىصم اهقر اهالورك دامها النا ىههعطةنملاوالوا مهن الورهوادمزب باحماذ_هلو

 مافال_هااماهةّدسا ىغتمنالدقوابراكسناوا ايقيقح اماهفتسا هسعم ىضتقتدذمبارمذالا
 فالع طقف قيدصتلا باطا اهنال لهب نوكبال كا ذوروصتل| تاطد_:عفطعتامناةلصاملا ٠

 مكبر ظقربدق خمسا كيه ومولإ ضنا ١

 نمىأ (قوالا: دي رغلا هلق )ىلاعت هنا هحر ها نييللطل | نم لكد دع ف طعت اهناذ هعطقتملا

 هريغىلعهم .ةونايبا!لها نمفاسلا هدم ةديرفلا هدهىرك ذدةرهعبرالا دئارغلا

 ىك اكنلااد_ءامانهفاسا ا: دارملا (فل!!بهذ ]قل دهب لاواكراتخملاوههنوكل

 هناةنيرقب امهمهيامال اح رطارشهاتلادبعك ءاملعلا نم فذصملا ىبعمدق:نمهبيطلاو

 اهيلع قفتملااهنالو قيساميفاهنع ثدحملا اهنالةراعتسالار اءتسالاب دارملات هيلعوةيانكلاب

 ىلعلادلا ظفللا ىأ(هب هرشملا ظفا و يق) ىلوأ ىلوألا هخ.:لافةءانكلاب اراعتسم تيشءالوهف

 تبشن هيتملارافظاكلوقىف عبسااككلذو لولذ ىلا ىلا لادلا فاض نم ةفاضالاف هب هبشحلا

 حرصي مل ىنميراعتسملاب قاعتم سفنا| ىهلوةرىتاعملا فت اطو نم هيدشتل و ظافاالا فئاظو

 ٠ روهرملاهلوةو ىهتناهي_كثملاو راعم_#لا نم لكهعزانت نايصلا همالعا لاهو مالك ىنهب

 م راللا قامولعملا نمنال فاضم فذدح ىلع وميت هانعم مزال ىأ هم زال هل ود و ظلال هن اث هقص

 ىامالكل امظ ىف هلوقوراعت_لال_عافسأ ا نملاحربدقترب_غنمهوقو ظذللال ى:ءملل

 ةيانكسلاب ةراعتساللا.فانمهرد دن ناكل هيفردةول هناله ريد2:مدع طرتشااا وهبرك رت

 تباثلاك ردفقملا نالنيفرطاا نيب اهيف عما مزلالا وهب هبسثملا مساب اميفحرصد الادب أاهنال
 رامتسملا هب هبثملا طفل فلل اد_ذءةبانكدلاب ةراءتسالا نا لسا اوهب حرصم هناك-ف

 هءشملا راهم ملاهي همشملا ظفلةباذكسلاب ةراعت- سالان ىلا! !بهذد(قوالاهديرغاا)

 انف
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 لفحاعر# ذل . فاتصل لوق فو نابدصلا خشلا لاف نءماوهاسعا صتخملاو اناقلالاب
 ناكحهلوق) لمأتف ذ ها هك #اا-اهتنب رق ىت ءا|هنكملال._ثالهنالرو هق هب هش

 ةراعد_ساو ىأةيأن :كلاةراعتساهلوةراذا باو> اد هولا ةراعتسا مااك- ١١ ىىأ ( لانه

 دقعل ىف اها ض رءّدقذان الا اهد دصب نسدأ هنأ م اهياعصيصختلا كرا :هنكل هيل

 (م-مااوفأتب رطضانكل هلوق) ةيشاطلاىفاهتب وجأ عم اترك" ذثاحعأ ماقملا ف ثلاثلاو
 اوفلتخا ىن»ي ىل_ةءزاعدانسالاو مدقتملا اذ: لال لب !ةملا هنال فالتخ الا با رطذالابهداىم

 ىلا 8 :”لاودالاهد_ه وةبانكلأيق راعتسا ظفا هيلع قاطي ىذلا ىنعملا نيه" قمهلا وتأف

 ىأ( اطضرمتئل دهل رقد رفاه:ملكلد_ةعدقرىف الاهمالك عمت :نمد+ونأك ةنالث

 مث مالا مالماللا هذهر ىسنو يلا خنيشلا لاقد_>اول :املاوةبانكلاب ةراهةسالاو أ لاوقالا
 ةدش درس ههنا مالا هتك ”وىءاشنالا ءانعم الهمس تك ربلا اذ-_هن وكي نأ ل متع

 ن 5 هأ ضرع: ىأر يللا ىنهعهنأ متع وةياذكلا, ةراتسالا فلاوقالا نأ ءانزتعالا

 ارناحناك نادتونااب هرب 1طن ودبل |عراضملا امهر ملك. لا لهذا الا مالمزرح
 ظفص ذاش هل اذعاممدروامو ماكل ىلعف مزدحنال اهناذ ةيهانلا الف الذ ىهو لاق ةعسلا ىف
 فد ؛ (دئارفثالت ىهلوق)هداومرىنومشالا رك ذاك امظنالوارثاله_لع ساةءالو

 نم لاح بسناب (ةليذلم هلوق)هب تالا ىفهنيناك ًأطخوهواهت ايثاهخسنلا ضب ىفوعاتلا
 ناحلالاوهو ىزاحملا ليد لإ هدا يصو فود بخ عفرلاب ود ارئاةةص رحاب ودئارفثالث

 هي ريدن ةراعتسا همالك ىف نوكيفليذلا لدوطتوهو ىيقطا الك :رخأ ةديرقبة ةةدلمىأ

 ىلاغت هلي 'ءاشنا هف رهتسولاؤسلا !اذهباوح نايماىأ ألا يح لهدنأ نايبا هلودو هيعبت

 له لدن م مال دبت نأ رامعلا ى-ناب ءصلاخرشا |لاق(المأ هلوق) ب ارلاةد» رقلا ىف

 قادك [ًذود دال له عم لمعت نال ةلصتملاوةلصمماهن وكلا هزيمته انهمأ نال ةزمهلاب
 ىف فازاتمتلا ى-ةحملا ةرايع ف بيكرتلا اذهلثم عقول وق امهريغوىرابب زلاو ىشحلا
 نم لة::اددرتملاناك ةءطقنمال مأهلوةهصناممكطا لع ىةحملالاةفرصتغلاولراطملا
 احا ؛ زأكارةىفمأهب وبيسلات ىذرلا فرخآ مكح نع ماهغشسالا ىلا كح .نءماوغتسالا
 سل هنأ ىف نظا | كلذ لثم هك ردأ مثمهفتساقه د_ةعادب زنألئاسلا نظناك ةعطقنمالمأ
 ديرب هنأ بطاخا لعل دنع د, زأهلوةىلهتكسواهنالةعطة:ماهدعا اوال مأ لاق هدنع
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 هدير هليدمدت أرث ثالث ىناها سره ايراد ر2ان ركل ةيام كلان زل 0
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 ىلع ف طعالاهلوأ ىفء اناا تلخد مثءازطلاءاف ءائااوراكنالا ةزمه اهيلع لخدهدل-ةئذناتن اف

 هذقنتتن اف باذعلا ةماكه يلع ىح نمذ مهرمأ كلامتنأ أه ري دمت: مالكلا هيلعلدفوذم
 هيلعاما ده كاذل ربمضا ا عضومرانلا ف نم عضورراكن الا ديك اتلءازط اىئةزوهلاترركو ش

 ىلءىبمءافلاو مهلا نيب ةلجر ي دقت نمرك ذامن أل _صاخلاو  هريغ هفلاخو ىرسشمعزلا
 نمةرخؤم ءاغلا نأ ىفغملا ىف هدح -رىذلا رهعاج هباتوكلذ لدم قى رسما تهدم

 ءاوإ قار اولا قرط حرا اذا لاف هرادستلاةرمهلا تاي الا

 مهلوأ هعاج كاذؤفلاخولاةمئريدصتلا ىفاهتل اسأ ىلع اهيبنت فام امل | ىلع ثم دق مل وأ

 ةردةمةلج ىلع فطعاا نأر ىلءالا اهل يف عضاوملا كلت ىفةزمهلا نأ أو« زذئىرشةءةزلا

 لامدلاوامرخآ ىلا درطم ريغ هنأ, فاكت نم هيفاممهلوة فءذبز: لام فطاعأ | نيد وأوندب

 هن اىهو هلم مروه |لروةو ىرسش ةْرلا لود ىل+ سترة ءطرم اهنوك لوقا |ىلعونيمدلا

 ةلججا له سنو) وهب وييسنيب فالخ هيذو ماهفتساو طرست عمت>ا دق نوكيروه+ !ىأر ىلع
 لوقىلعامأو هن وءدسل ووشو طرسشلا باو-وأ سنون لوةوهوماهذةسالاباوخةريخالا

 تغطء هفردم ةلج ىلع ةلخاده دنع ماهتسالا ٌةادأذاماهفتساو ط رمش عمشج لذ ىرسشنإلا

 سوه, .طعهللا ىلس ىنلا ناكى طرقا لاق هأ طرعثلا ةلج ىلع ل خد: و طرمشلا | ةلهح اهيلع

 سابع نب الاه. الا هد هتل رف ةواقشلا هللا نم مها تقيس ةوموةناع !ىلع صرع

 لمأتت ها ناعالا نعملسو هيلع هللا ىل< ىننل | ةريشع نم فان نمو هدلووبهلاب ادي رب

 دنع ىللاهدولا ىلع هتان 7 |قىنم (ةناذ كل 6 هر اعتسالا مق قف اثلادقعلا هلوق)

 التاعواد دعم نوك نأود.ال فاتت الا لعافنات انا مه اة اهلوق) لأ ' انك

 دارملاف ىلةءزاجمدانسالاوىرم_ه!فارغتسالل ه- ةاضالا نأ 2 كلدك سل !:هام .

 اهيبشت ىأ هشاذادل رةوهدعب اعرسملاناشلاوىلافسا أ( هنأ ىلع هل وق) م" امك ىناومقتا

 .ةعبرأ ىشر هيبشتلا ناكرأن م هاوقوؤللا حب رصتريغنم هلوقةذب رقي سمتلا فا رمضع
 خلاهب هي_كملاصخ امرك 1 هيلعلدو هلوةوهبشهحررهيبشت ةاداوهن هيثمو هيشم

 لاك_ثالاه-لعو سنا !ىقرم_كملا هيشتلا كلذ ىلع دئاع4_.اعفربم_ضلا نأ هرهاظ
 رخابصأ هي_ثاذاهلوةىرخ الا ىلع هدوءلمت وةيشاطاىفناروك د-11بارلاو

 ه-صخامرك ل هيلع لدو لعالاو رامضالاماةمقر اهظاه_مالك قنوك هلعو

 ىلعتي اا رك كلانإل هانعمزامعاب صقغع راؤطالاك طظذا ىأام رك دن هاوذو قلما

 رخ انيعأ هش اذا هنأ ىلع مولا هلكت فت اةناذكل اب ةراعتسالا نعم ىرقتحتىف(فااثلا دقعلا)
 هب همشملاصخامر َ : هيلعلد و هبشملاك 7 ران ماع رمد دب



 دع قاثلالا و د رالا لابسه كاتديف رثشمال وأا ام روك ن أهو طرت رتسشل

 تهدم ىلع ةسيعبتلا هي سمته ةراعتسالا لق ن من وكب نأ ر دوعىد_هىلءكثل وآ ودعنف

 1 بيساارك د نم ) محا ىرد: :ال هلق )هيد ثاحلا ىف روك دم مالك ماما ىف وديسا|ال دهسا

 نال طا ئىرجأ أام-هي أىرد:الذن ًاوهروك د-1اددرتا |تيس نأ ى أب يسملا داعب

 سقن مالك مام | ىف ورهاطوهأك هيماهفةسا وأهل وصومنو ”نأ لمةءانهى ًاويلوأ

 دنع ىتح مق ةينكم ةراعتسا نوكب دق بكرملا زاحنانا تاذناوهيشاحطا هن رك

 ل ا

 هرك ذامو سهنلا ف رهسضملا بكر حلاب بكرملا هيبشتهدةعىهف درفملا زاحماك برطاتا

 ليبقنمتسبأ هد_عاهن الهتيذكم لمش ,اللا ب ؟رااوه رهلوقب هش رعت ند فاصملا

 اهنوك-ا ظقفدرم :رصتلا ةراعةسالا قمالاك- |! ضرذ ف ذصملا لعل تاق تملعءام الصأ طفلا

 مالك لاى ةرثكب هعقاولا اهنوكساو درغملار احا فمدقتامربظن هلاف ىذلا ىنعملاب اهيلعىغتملا

 - هحرصملا ةراهت-الا نأاي هيشاو- ففم:صملالافاذلو اهلاثعالاج سديلا )هو خييلبلا

 ال_ةء كلذ نم منامال و همك يح اًضرأةينكملاةراعت_سالانوك دنأز رود همك يع نوكن دق

 ةيئاطاءذح ه هنرشاح ىلع سنك م مددرن ' .يلملا ىعإ م1 || هعوةرفوهورك ذب :ممهنكل

 ىف ىف زاتغتلاةمالعلاو رك دام ىلع ىل عت هلل | بان " ىهعرتو رهدلا نمنيدلهإ ترهط

 ىلاع» هلوةباذعأ اةملكب دارملاو ها لب رذن ” ةروس تا ذه! ةملك هيلع قد نمذأ ىل اعدل و5

 نيدمحأ كمنم منيح نالمال ىلاعتهلوذ ونيدوسأ مهنم كءمت نمو لنم هج نالمال سيال

 هبشلوة:نأف اشكل | ىلع هتيشاح فدعا | مالك نمدائتسإك اهيفاهرب رقتلساحو

 ظذللارك ذم ةرخ "الا فمهورانلا مهلوخدهثكيهب أيندلا فمهوباذعلا مهئاقستسا كره
 هلوقب ل-ِيختلا قي رط ىلع هيلا ضرو هب هبشملا ىلع لادللا ظفللا ىوطو هما لا ءلادلا
 2 ةيقيفض ةراعتساهيفوهنب رقلاوهفهب هيشملا تامئالم نم هنالرانلا ف نمل-ةنتتنافأ
 ظ نم مهذاقناب ناغالا ىلا مهئاعدىفهدهج ل_سو هيلع هللا ىلص ىننل لذ هبش هنأق هيف رسمت
 هيثهلل هب همشملا ىلع ل ادلا ظقللا ريهث_ساور انلا مهل و>دتامث المنموهىذلا نارينلا

 ةراعتساانههانكدلاب ةراعتسالا هت رق تراصف كلده-لدبت ىدعدقن:داقنالا نم قشاو

 قده لاك ىرشخثزلا فاشكلا بحاص يهدموهامىلغ دهعلا ضمن ىناك ه4-ةيقدقا
 الا ايلا ىلا رثكلا نع زار انلا نان م هنا يدان امآو: ةروك ديما ةيشافلا
 هيسنلاب هردلا لزانوهفةعاطلاوناسعالاىلاءامدنا نءزاجمذاغتالاوازاغا اذهل حيشرت
 باذلعلاةماكه ماع ق-نمةنأ الا لهو: وةيطرسمةن : الاف نمنأر هظالاو ها .انلذامىلا

 يرد ًاىردن ال



 مالك ىف ىءلاف 4ص رعتا | موقلا تاو ام ىب معاي مس مهنا لصاطاو تالذب مهتع رسمت مداسعأ :

 الاوىأ (الاد هوقل هشام ىروك دم مالك ماعملا ىنواكمديشملاو د ديقلا ىلع تضر ماا

 دقهنال هراهّتسا ىمسهلودوتادث [ىنلا ننال ه-هواش ماتناكنأب ك4 اشملا ريغم :ةالع نكت '

 لاق ًايسا ةينكم نوكت دقو فلاغلا فهيد رصت ىهو هبيشملاق هن هيشملا معا لمعتسا

 ىلا ة بسن ةيليثمتهلوةوها لامت- | هيفالوأ هيليثمت ىمست له ينكملا بيكر تري دقت ىلعو ىحعدلا

 ةروص عما ى رخالابددعتم نمنيتعزت:ءملانيتروصلا ىداهيبشت انهوهو ليثمتلا

 مراده هيلعاهت انتبالهملا بكر ملا ىف ةراعتسالا تبسناسعا رامهلامثتددعتم نم ه-عزتنم

 لمعتسملا مالكلا ىندع طقفالي تمر ةواعتسالا ليد -ىلعال ية ىمس هيليثمتةراعتسا ىمسسي
 كلذذ_*خؤياك ةراعتسالا لبيسىلءبكرملاز اا ىاهلامعتسا اشف نا المو هل عض وامريغىف

 بك زا نمىأ (خلا :لارأىنا ون هلوق) هي شالا فروك دم مالك ماقملا فو صيخلتلا نم

 هدعب ام ليل دب ةيصىأ الحرم دقت هلوذوالوأ فصلا لامك الثم ناكءاوس هجاشملا هتقالع

 تءنئرخأ هوو ةهمد-_ةتملال>رلا كلت ىدياهرخؤت ىف ود هلوع_ةمرخؤتوهلوقو

 مزعلاي هيلا هجوتي نأ هلعف مدعورمأ لءفىفددرتملا برضي لثم اذ هو ةيمىأ فوز
 ىنءمللري_بهنولماددرتت ىأ ف :صملا لوقف ىرخأ ةراتمزعلابه-تعماجحالل هحوتي وةرات
 ملا ىلع ءاحلا يدقتب ماجحال اوهلوقر لعفل | ىلع ميمصتل ا ىعب ماذقالا ىنهلوقو هنمدارملا

 ىف ةراهتسالا ري رقت ل_صاحو هنع سملا فك ولعقلا ىلع مادقألا مدع وهو سكءاانوأ

 ةراث لع_فلا ىلعمادقالا نم هعزتنملا هئيطا تهبش لوقت نأ هربغ هيلع سيقتا لاثملا اذه

 ريغت_-اوىرخأ اهريخأتو ةرات لح -رل مب دق: نم هعزتنملا ئيطابىرخأ ه-:عماجحالاو
 هدو وهب رمصتلا هلم ديل هر مالو رطىلع ه.يشمالهب هيثمللع وضوملا بكرملا

 نمنيمعزتنملانيتروصناىد->!هيشوهنا ادعس الافاك لصاطاو ةهئيطا قاطم انهدبشأ |

 نم هه.شملاةر وداانأعدب م ددعتم نم هعرتنم هنيه ىلطم ماج ى رخالادد_ءم

 ىلع هب اطملابلا دلا ظفالا ةه.ثملا ةروصل | هد-هىلع قلطيف اهب هب_ثملا ةروصلا سنح
 هبهيشااوهيسثاا نملكنوك نءدب الهنأ مدقتا م تءاعدقو اذه اهب هيشملا ةروصلا

 نيتهالعلا نم فافتاب اذ_هرددعتهنم ةعزتنمهئيه هيليثمتا| ةراعزسالا ىف هيسشااهحوو

 له ةء_ثماىلء قاطملاهب هءشملا ىلع لادلا ظفالا ىف امهنبب تالؤت اعاودوسلاو دعا

 مادقالا ىف ددرتت ىأىرخأرخؤتو الحر مدقت لارأى نا و هيليثم ةراعت_سأ ىهت

 ماجا
 ت9



 ْ سل كولا مقيما ددسن ماع 00 0م

 : هلردرددح اميقىل اراتؤتلا مالكم اضيأ ل هماعهتساك اهب هم_ثملا ةرومعلا سند نم ههيشملا

 ّى :رس ىذلا بكرملا اضنأ اهب جرخوو ريع بهد ناكمدي زءا>ودع : طاغل هب ج رخ هقالعإ

 . زي-غقالمعتسم مالك ناكناوهنأقهللا لبا ومصةعاوود# هئزح نمزوجتلا ه-عو ىلا

 .ىزاهللا ىندملاوبكرملا عون قيتلط| ىنعملا نيب هظوحلا مةقالع كانه سنا ةزالا ل عشواع
 . هئيطاوهتاتانههلعوذوملاريسغدا رمهلاامتاةناوهرشاطا ىفمافملا اذهتدضوأ دفودل

 ا دد_ءتم نم هعزتنملا4-ٌميطاىأ كلدك انههلعوضوملاب دارا نأ يددعتم نم ةعْرتنملا

 ' ههبشملا هئيطان دارملاامتاةناذ هيسرافلا هتلاسر ىف ماصعل |مهنمو نايبل اءاملع هب حرص

 2 ىلاعمعامت> !نمةل_صاحطا ةروملا اهب دارملا تاقددعتم نمامهنملكع رتنملا اهب هبشملاو

 ' :ىولوملا كلذ ىلع ص:اكرخأتلاومدقتلاب ضعب ىلا اهضعب هنو نهذلا ف بكرملا تادرغم
 , اهب هب_ثملاوهوبشملا هئيطا هل هىلع بك رلا ةلالد لهتاة ناد هبسرافا !هلاسرلا برعم

 هضتر:ملناوةمب اطم اهن أ, ىنازاتفتلادع لاكن يققحملا نمريثك حرص تاقمازتلا وأ هب اطم
 " ةدارانعاعناملكنوك قدرغملاهش رتك ىآ فودتهب هيشملا(د رغملاك هلوق) ما علا

  ١بلطا| انهىءانكللا ىدملانافجاتحنىنا لت اسلالوقك هيك رملا هب انكلا ت>رشن هل عوضوملا
 . بلطلاعمدارينأ عنءالل: اساا لاح ئهرهتني رقنال ازا جسياوةقبةحهل عضولو
 نا هلوق)هي_ثاحلا روك لم مالك ماقملا فو جايتحالا توري رابخالاوهو يقلع | ىنعملا
 !دقبملاريسفتاهب ىتأض ارثعا امهنبب امو بكر ملازاجناهلوق نعربشة لبا (لا هتقالع تناك
 ىرخعاماهيف ىرجيف هم-رناهنالدسداسلا ةدب رغاربخال هيفاذئتسار بخت وادتبملا نم هلمجاو

 ' ىف كامد_ةتامعلفسغتالوهيلعنابصا اوماصعلا نم ها درفحلا ىثسللاهالخ محارتلا ىف
 هبد_ضلا ىهل_قههب اثملا ربغهلوقو هنداعا نع ىنينغتوانهكءفنيل درغملار احلا في رعت

 كلذو ةيبي..ملاو ةيبيسلا تلق تاشئاو هيمو زلم او هيمزاللاك ليةو دييقتا اوفالطالا ليقو
 1 ظ رعاشاالوتوك فاك

 ,قثوم ةك-عف اهئ حو بيستح « دعصمنيئاميلا بكرلا عمىاوه
 دؤف هت وب ىلع ن زدتلاورمسدتلاءاشن !هنمض رغلاورابخالال عوضوم بكرملا اذهناف

 نايرابخالا نع يسد هنالهسسملاو ةيببسلااةقالعلهلعضرا هرب يف رعاشلاهلمعتسا

 تا يارا## ىمسي لا راما و هن سما .الفهلوقو نزدتلاو ريدا اراهظا هتقرام هدي ود 0-7

 الا ةراعتسا ىمسب الفي اشملا رض هتفالع تناكن درغلاك



 م
 » ةراعتسساىأدهعق بحل روهتس | ثيل وق 0 الادعإ نابل ثكنات وكيف لول 5

 هلل هتةذاضاةنرقلارّئ تل ئث طب رلةليسسوالع نأ عماعمب ههيبشت ده ىنعي هلصأ ةحرصم * :

 ني-تملا هللا لحنا ,ارقل أ لس و هيلع هللا ىلص هلوغا نا ةردلارأ مالسالا ند دهعلابدإ رم ا وىلاعت ا

 ريءتس ا ىلع فطءلوهجملل ىرمرك ذواومص:ءانمذ خال آ (ماصةعالاركذ ةدهلوق)
 عما عسنمت يقي ة-ةرصةنم هيضخحلا ايفاب اماهلوقو اءوقمهنوك لاحىأ لاح احيسشرتو . :

 ىلا ل بلا, كمل انه وشهر قيفط ا ىأ اهانعم ىلعةلوةولا1!ليصفت اهب دصقولخلاو

 لس>الدب رجنلا هيؤ بكت ريف طقفكسمتلا انههب د| رأانكل ةلوتفملاتارعشلا نمفاؤملا

 ىعع اووصتعا هنم سا م ههيبشن دعب ىأ د هعلأب فوثوللاراهتسموأهلوةو ىعملا هد

 مزاي تلق نافدحرصملاهسنيرق سفن أيل احاما هني رقلاو يع هيدر مدن ةراعّسا ىهفاوق'

 اواو ادب رجتلا انهسكتري هن أب بيد ًاراركتلادهملاب فنصملا وق دان ز ىلع

 قنوتلاب ريعولدهعلاب ا, فوثوللهلوق اه.ؤهئر ابع صن وماصعا | ىلع هتيشاحى نابصلا خييشلا ٠

 0 وهتقيقح ىلع ذاب ماصتعالا نأ ىلع راركل امْزلي هن 0 م ا رماصتغالاب سسنأ ناك

 قوثولا ىفهلامعتسال همذلاب هيفام هيفود: رجتلا بكت ربنأالادهعلا, نوثولا فل معتم
 ةمال-اافة: داود اسي همدعرامتع الب هرايمعأ مدعو ئكلاراشعاىلاىدؤي هنالدهعلاب

 ريغ هنمءزجال ىنعملانبعتل ديلا نأ نمدار ركل فد ىف ليقامر ىاطملا ىلا روجعتلا, لعح ىف

 ريغيلا هميسسقت وبكر ملازاخا نايب قىأ(ةسداس ااةديرفلا هلق يق) تهت: لمأتف رهاظ
 تك ر ملا ز احا ثحبم رخاث رح فئصملا عيذص رهاظ 0 راعتساوةراعتسا

 نبل ودر-#ثو قاطم وحش ص ىلا مستني السك ر ازا 1تادب :وخارحيش ثرتدلا ثدممنع

 م اد_هنأ أ ىطعيل َر وك دملا ما م 2: ]1ص رعتلا ىلع ثحبملا اذه دقن "يالا ناكذكلدك

 ةقص وهئاكر ما ظفللاىأ(تكر !اوهوِه]وق) هأ نكرم ورك راق .ملكق لخلل

 ٌةدرهغإ هر هفصلاو بكر ملاودرفملاب هةدصا سن>فوصوملا اذاهر فود قوص وملا
 ول هن اهعذدور امض الل ماقملا نأ هيفو ويلا لا فوسوملا ادوبي حب رمضت لا خسنلا ضعب ىفو
 راهلطالا ىلع ملي هنادربالودرفملاب ظْللا قدصا بكي ع دظغا بكر ملازاحمانأ لعمار هظ. م

 هلودو ها بكرملا ظفالا فيرعتلا وبكر ملازاخحملافرعملا نال مي رهتلا فرعملادل+أ

 راتعاب الت خاف ىلا فرءملاَنالهوتو بكرملا ظفل فذ_-ىأفدحلا ىعي رامشالاا

 جرخ (لم»تءملا هلِوق) هيشاحلا فروكدم مالك ماقملا فو لم انف ظفالاو زاحناوهو فوسولا

 نم سلف لمعت ملىذلاعوضوملا بكرملا الكوم ركمدب . زبواقمىعز زبدك لمهملا

 7 1 220 هكر ري نا ا 4

 (هسدانلا دب رغلا) دهقلابف وثوللاراغتشم 1 انعم لعام 71 كل رتماص:ءالارك دو
 :هنيرق عمدخال اهل شومر بغي لمعت لا بكر لاوهوبكر لا ز احا



 ةيو رونا هدا 1 راعتمياللاهب انهلر أوو ةرها هنية ىلع هتلالد ىلعايفابر و هيف ق- لعل الدإا

 د-ةاعاوايثاب ريمض نملاحاعب او لعمل ا نع ةيارثلا بيس فعض هنوكل لعاشلا مما لت
 ةراعئسالا نوكباكحيشرتلا نا"ةلاس رلارخآق ىنا.سفالا واهنءثدح | اهنوكل ةراعتسالاب

 اهبةع رك كيهنااعباتهنوكبدارملا سيل هنامهيشتلاو ىلةءااز احاول _سرملازاجمال وكت

 ريسغئوكم هنا'هيعبتلاب دارملا لب هللا ليدعاومهصةعاوىفاك حيشرتلا هيفمدغتامجراكالاو

 هبدصقبال هلوقب فنصملاكاذاراشأاك ةراعت_سالا ظفل'هلاص دوصقملا لب "هلاصادوصم
 "هفاضاو"هرنامزالهدترةيعافهب ريسفتلا ىف ىلع ةيعبتالاريسفتنوكيفاهتوقنالا

 هلوق) اهاءاميشرتلاةب ومتى لءاماافدح دعب هلوعفلردصملا"هفاضا نم نمريمضللاةب وقت

 رءشا للا ةراه:سازودع هنافدم“ !مادل ا ىفا دسأ تب روس ملا راع فركب ناعم

 قىشو ”ه-رصم ا" هنن رقرأ“ هيلاسامأ“ هةنيرقلاودسالا رهش ه4 لسا دمي عاجشلا ل-رلا

 اهيثرتناك نا"هحرصملا "هئيرق“ةيلا- نكتملناذء:يح حيشرالا"هنبرقّنالكلذو ماجلا
 اض رثعم ماصعلا لاق" هيشاحط | هت 00 ذمالك مالا ىف واهلاس شرت ناك نا" هينكملاسةنواط

 رابتعاب دي ر_كدئنرح هنالاديعب ازاش جيشرتا |! فصلا له-زاوح ها: همام فئصملا ىلع

 ها لام الان هزدخأ ف نصأل نبأ نمدئنيسرظناقه:ةية>- ىلءايقابهلهح سيرقااو ىندملا

 دعسلا# رك دن موازاغ حيشرتا|لعحزاو- دعب الل وقت نأ ض ارتءالااذهنعتاوحطاد
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 : هنانم » جااتغمملا ىلع 4 رش هرك دامل- ءلف فاش تجااىلع هسرسقىنازاتةثاا

 لاقى زامل نا مثلوطملا ىلع هتيشاح ىف مكحلا دع ةمالعلا ةرابعو تلاغلا ىلع مم“ هقيقد

 ل هناك ىتح هب همسشملا ىلع ه" اند : ال هةرقح حم سرا نادرا هعبتو جاما ىلع هرسش ىف

 ىم نعازا2 نوك دقحيشرت-ل!نافاذكلا ىلع هح رمش لاهو هم.ثملا ىلا هب هيششملا طل عمم

 نوال حيشرتهناثيح نم حيشرتلا نأ هيمالكن يب عج او فشكلا ىنادكهر نوكيالدقو
 نركيل قيقطلا هانعع ناكاذالل_صحنا مت! ىهوةراعتسالاة ب وةتهنمدوصةملانال ازا
 هور تبق | ةراعدس او الس رضاها هنت از اخ كوكب نأ زوم هناوههب هبشملا ضاؤتت نم
 ىتسءملا لامتحالوقأ (هللا لي حب اومص ةءاوىلا_هتهلوقنيوجولا لمح د ِهْي) ىلا_هت هللا

 هيلع ضيةلاردك اسما ىأ ىبسحلا لب اب كسمتل ا وهوة الا ه_هىف ماصتعالا ىف قيقا

 ا ىبعمو فوثولا وهز ىزالا ىنعملا هيؤنيعتب لمحو ىف الادب رجتلاه و كتراولورهاظربغ

 دارملا نال هلوقنملدب (خلا اومصتءاو ل ق) لم أ فهدهعىأهنلا لبع او قنة نيحةنآالا

 هل راعت_#لا مث الم همم رادعسملا مث الم نماراعتسمنوكب نأز وعر اه وقنالا هند_صقشال :

 يجر 01 روكا ب يل ب هوس ع



 لصر اعولب راعالب باتكلا غلب حابصملا قف لصو ىندع لخ دباب ند علن ردصمغولبلانم

 ىلاال_ساو ىأاغلاب نوكب حيشرتلا ىلءلم:كملامالكل اوانه اع ىنعملاو ها غلاب وهف

 ادهوهدارفأنمدرفهنأ أ ىنهعهب همشملاب هما دادكا ىوعد نمدوصقملا ةدان' لاك _!ادح

 هلوق) ربد_ةةلاك-ثااله-لعو سيك رتلا اد هوحن فلو طملا ىلع مكحط ا د_,ءعدراتخاام :

 هلصأ هيح ردت ةراءتسإا طهراعتساو لامتشالاب ةلالدلا هش ن وكيف هتلالد ىنعي (هل امتثال

 هغلابملا ىيقحن ىلع هلودر هكعاذكو ءزحلا ىلع لكلا لامتشا لي.ةنمنوكينأر هظالذا 1

 ىف ةغلابم ةراعتسالاىفنالهوطم دع ل |نءالةنىولملالافاهتبوقتواهتيبشتى ألا ٠

 (غلب أقالطالاو هلوق) ها ةيوقتو كاذل قيمت ه_:مرامتسملامئ اليا عاهحي شر تق هيبشتلا ا

 امهدب رجتلا نم غلب أتالطالاوهلوةنيفةحنلا ضع.لادانههنعلفغت الفد فامكلمدقتدق

 ىأدب رجتلان مهوتو ها تالطالا تاذ ىندملاوأ عم ةراعتسالا سفن لب امهيف هغال.ال

 هين قفدحاولادب رجتلا عمدجا ولا حبش رتلاامأ الثم نيد رد عم حيش ثرتلا نموهدحو

 هرتىفال وأ هتلطأ الدي غتاذه(خلا حيشرتلارامتعاو هلوِق) اطتا_:امهضراعتب ذا قالطالا

 هني رقلارك ذب نوكي اهمامتوةراعتسالا ماهتدعب هلوةولا مئالب اع نرتقترل نا ةراعتسالا

 ءاغلبلا دنعاهب دادتعالا ىدع"هيناثاهمسنلاب اهمامت نك مهضعب هلاق ام ىلع ه ةرعملاوهعناملا

 اد_هواونمدبالة نب رقلا ناله رظفا اهتني رق ةقلطم ةراعتسا د>ورلالا و اد_ءتالفهلوثو

 هلودد خلا حيشرتاارابتعاوهوةىفقءاسلا فللا سترت ريغ ىلع ر شن هنكل هلبقام ىلع عرفم

 تاعج نا ه-:ب رقىري لم- ناىريادسأ تير وك ىفئأ|ديركةحرمدملاة نب رقدعت الف
  تكلهأ هينملارافظًأ و حى ىأ اديشن ةينكملا هش رفالو هلوقردي رحى ريفةلاحةتيرقلا
 ناب فىأ(ةسم هنادي رفا هلوق)ة يشاطا روك ذم مالكماسقملاف ولم اتفانالف'

 رك ذوهرىردملا ىنعملا ىلع لارتشالاب د: رجتااك ىاط ١ (حي_ثرتاا هلِوق ع هسا

 ىلعد هدر<ثوهد_ثصلاةيفهنمىةش ىذإاوهادهو مئالملاب ةراعتسالانر-ق ةوأ م: الملا

 هنوك روجدةفنصملانالانهدارملاو رهودملك مث : اللا ىلع لادلا ظفالاوهو ىوسالا ىبعملا

 ىلع هوق) نيسظفل ابل نرسقلاو رك ذلاو ظافلالاض راوءنمامهوازاهنوكوه_ةقح

 انههاهب داري نأ حس الوالوأ هلوهعوضوملاهانعم ىلع أ نابصل اهمالعلا لات( هتقيق-

 قاب ىا هترامعقرب ل.2:نمدب الورهاظ و هاك خلاه هلكلا ىنعأه يلع حطصملا ا 2
 تيظشظْسلسساساسبلاب 25522200 2 2 2 2 2 333 0 1 0100010 1 2 مااا 22 ب اا

 جي-رتلارا.ةعاو ديرجتلان م غلب افالطالاو هيشتلا ىف هةلابملا ىرقحتىلعه امدشال
 ةينكملاة ش رقواذب رح ةحرصملا هي رقدعثالف راعتسالا مامتدعب نوكياعادن رجتلاو

 ةراعتسالل اع ان هتققح يلعابقاب نوكي تازوححيكرتلا (ةماخلاةديرغلا) احبشرت



 1 ال وئو هدارف نمد رانا ىدعهبهب املا هايس ناش ع رد داع ى ا ةئدشا

 ودمدأ ود ةوددمَدح ل ةراعم الا: قدحت :الؤالا واهلك نعالىأة-غل املا ضع نع اهدد رجا

 دورك هنوقىأ حالما داى أح السلا ىك ثهلوقوهيلاح هيف نب رقلا زا ادسأ تيار

 ادا هنوك 4م مث جالسلا ىك اشمهضع ريس ىف خالدا مات,دارملادمنيحو سومأقلا نم

 " مهضعب ريسفتامأو5 00 وشهلرآ'هكوشرذنالفلاةٌةوقلاىأ "هكوشا!نموهواب وق

 ىاكملا بلعا| هلخ دف لاا 7 ص ردع قىك عزل او رهاظ رع وهفاتهلت

 ماتو ةرمسك رد |هذرطنم اهعوقوأع واولا تءاةفوك اشراصذ هنرع ىلع ه-مالتمدةناب

 نمو دي رجتلا نميأ(غلب اجيشرتلاو هلوق) ة ساحل ىف روك ذم ماما اذ_هىفمالكلا
 1 ليا بس:الاومومعلاب أن ندؤد لودوعملافدح نال امه: عىل اذا ندر حجيشرتل اودءرجتلا

 : ىلع ةراءتسالا ىنءمنآل هم 1 ع وده كوه صحا ىنملا ردع هج املا نءهانهليضفتلا لعفا

 ةرلك لصعهرك د. كاذى وقبحيش هرثاا نأ شالرداد#الاى وعدن ءهئشانلا ةغلامملا

 ليضفتلا لف ءانإ ى تاق نافل هلا.ةثالهل اودي فنصملا هءلاراشأ ىذلا وهادهرةغلاملا

 1 لوهجملا ايد.مهنوكو ةنال-لا ىلع د" اذ العقل اردصم نم هو 9 نيه-و نمدودل_تَددح

 : اوزو-> اموقو ددزمىد لك نمل ضفتلا لعفأ ان اوزوحنم» وهنلاع نماموةنأب 21

 ْ تاقناف لمأتف ىطو كل ىوحنلا عماو ملا عج ناك ساللا ن ااا لوعءمملا عفن ههءأن

 مالك قب اوعلب عي رشرئل او ففنصملالاو فركف حرشرتلا بس مالك | هم رخل الاب ؛فوضوملا

 011 احيشرالاب ب ماللكل اوىبءملاو هذ تيسلا ىلا ةرغلب الا ددسأ هنال ىلةعزاد فضا |

 املا نم غلب ًادخأ امأو قدت_م(اهعرثك 1 اءاظ»| ىهره غلام
 ْ وهر مولعلل ىرلاردصمهغل

 .: حيشرتلاب ىف الاماك_ملا هذلابم نا ىنعملاو ىلق_.ءاا زال أب هنا ذ د ىفاد .دص ناك ناوعلاب

 - بسانيال اًذكوماقملا اذهيىف دارملا ى#عملا بسانيالف همالك ىفد. تأبمل نمهغل ايم نم ملأ

 مالكا نا دئنرح ىنءملاو ىلةءلازاهلاب الا ماللا مضر غلب ردصم ةغالسبلا نم هذ خا اضدأ
 هحص فدولزاملا اد-هبالا تس انمريغد الا ادذهناك اعاوهريغنم ةغالب لدا هياسن

 حيشرتا او ماكل اومالكلالب درؤملا امبف سوال هغالباااضي اراض ا انه هيلعدا رملا ىبعملا

 نآكإذ ديب هيأعدرد نك. !درةموهام هنم لب امالك وكي نا مزال. الة رغلب الاب هياعموكحلا

 3 ودالف اصر شرت لا هطا ىضتشالد_ةوه:-اصؤ عمل اا ىذتقا مالكل هه اطمهغال.ا|

 . هذخأزرعراذهةي شالا داربالا |اذهنعباوطاترك ذدقو غاب أ هنوك نعالضفاغيلب

 غلب ح بشرنا و
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 خيشا الاف )ْ ل ةلطم) هلوق ١ 4 .تاطافروك دم مالك ماهملا فو غيليا | ماللكلا نم ىنع

 انخيشلاف هأ هد راو و ةهس ثبرملا هب تايقاع دوقتاا نع اهةالطال كل ىمس ىأىولملا

 مسالاب ال ىئاولا م هولايراخا اذدهنأ مهو هب مفدكلدب (ىعسا :ىأهلوذهاعريمالا

 ها هللا ذيع ىم_مهللأ درعا رطناق تش ناو يلع قخض هن ظأ الاموي قزمتااوىسالطصالا
 لكنمىأ ادسأت بارود هلوقو لم أتفةدرو ةحثرمذدعب فنضملالوفىفلاقباذكو
 همالكىف قنملا نا مث هيلاحلاثملا اذهىفةئب رقلاوهيشملاو هب هيشملامئالمنعالخ بكرت
 هلوق) حلا حرش ثرئااراشعاوىل ”الاهلوقهنعجصشباك ٠ هن رقلاىلءدن ازلا مث الملاب اهنارثقا

 متالباعتنرقناو ىت الاهرققلاهادكو طتفىأ ) ه:مزاهت تملا مث اليات نرقناو

 ةدرغو ةدء_ثرص ىمس ةراناهناف امهمث الباع تنرقاذا امأو همالكر ه اظو هام هلراع:-لأ

 يك اسوهردير جنت اودبللاوهرجيشرتلاب اهنارتقالدباهل حالا ىك امادسأت ير كلوتك
 لك الا نات لع أب عمال فاران ه-تي ًاركاوقك ةدرءالو هحش ص منال راو خالسلا
 ( هحشرمف هلق ) ةيشاطا روك الممالك مالا نو هنمراءتسملاو هلراعتسملا نمالكمئ الب

 جيشرتلاو صملا ىلع ىوقي ىت> الرف الرلةنيللاب داولاه ب وقت هذللا فحرشرتلا نآل كدب تيمس
 نالكلذدب ترمسرو صيخلتاا ىلعه-رمش ف ف ع لاه ةرامتساللةب وهن ه-فىجالطسالا

 هيشملا نودهب هبملاوه سهالا سفن قدوج و ملا ناك ىتح هيبشتلا ىسانت ىلع ةينبمةراعتسالا
 هيشملامئاليامركذو ةدحاوه ةرق>- نمامهنوكل نيفرطلا ىنعم ىلع قاط: ىذلا و ههمسا نأو

 ىلءاهعوذولاهان يم ىوتن ةراءتسالا ىومتذ ىس انتل كلذ ةوقةدافا فدي زب هما نود هب

 ها صملا ىلع ىو ىن>اليلقال.لةنبالاب هتبب راذا هتحشر كلوت نما ل مك الا هولا

 ا رو لل اسانههث رمل( ا اذسا ادد وق ) ىلا“ هلنا هجر

 نا جيشرتاده لقتل رافطأ هلوةوحيشرتوهفهنبق رع دلتا دال رع ارهشىهرةردبك

 ناله وتنعةبانك ود_سالاب صاخ| د هو همدعهن 0 نماسمم ملُقَتلا لسأ ىف هب لد رآنا

 هضيقن توين مزافعضااوهر ملقتلا ىنئاذاو فعضلا نعةبانك فرعلا ف راغطالا ملقت
 درا ناادك وادب رح ناك مدقتلا هنأشن مام ميدقتلا ندي رأناامأو ةوعلا وشو

 نوكجحب الف نيفرالا أم: الم ناك انا مسلقتلا قل هكر لد ؛ را ناامًاوهغل املا ىنأ 8 ١4

 0 هل املا صم ن ءاأهل : رجتأ كلذب ت تدهس .(ةدرجمفهليق ) ذب رة الراععم-ثرت

 د_عمكلذو دع: ضعب هب هم_كثملا نعا دعب هم'المرك : لب راصهم_كثملانال هيشتلاف

 اهنال هيم_ثتاا ىف ةغلاملل !ا١_عيممنوكيف ةراعتشالا ىن بم ىه ىتااداخكالا ىوعد

 دل ,هلادسأ تي ارو شر مف هئمرا-ة تمام ا ا عتنرقنا رات ًارو< هقلطمف

 ٠ جالسا يك ايا دسأ تبا رومد رجم هلراعتسمل مئالباع تنرقناوولقت مرات |



 : ار لال ع ةراحلا كالا يأ (ةيليختالا دوق 7 1 هاشم
 ةيمهر ةروس سبلام ىةحنايد ار ملايير ةراهتسالاف ةيمهو ةروصىأ الختم ناك نأ

 هينللا تيشاكاوةىفه- .نملا راغظأ هيلييضتلا لاء مونواملا دمر رغاهيقيقحتلا قلخ ديف

 ءاعدابهيفاطامعتساو مماهينملا هيبشتدعي هنالىل بخ يعأ هلراهة1لاناف نالكب اهرافاا
 اراذظأ اهابامه ولا لامع | بزنس هل ملا تع :رتخإ هد اذكلاب َ راعتسالا قل رطىلع هئرع اهنأ

 راغظالا طا ريعتساو هم ةحمل ةرومصل ايةليخملا ةروصلا تهبشف عبس ارافظأب ةهيدش هينملا
 3 اك دنع هيلييختل ا ةيحم سدتلاة ”راعتسالا لدم ىلع ةليخملا» روهألهققفغاةر وصأ انم

 ةيحب رصتلا ةراعتسالا ىِي رط ىبءاهانهم ريغ ىف ةلمعتس دن ترافظالاف هينكملا هني رقىهو

 نملك ةيم تلا هحود_ةيحو سةورافظالااطتيثملاةينملا ظفاانهة د رقلاو ةيلختلا
 ١ ماقملافو م ل -ةنامع اهتر مست هحو تدلع 5 هيليختف لوقو رهاطةه ل مختلاو ةراعتشالا

 ىلا |دجهب راشأ )خا كل "كيك د تسساو هلوق) هي تالا ىفهب أوج عم هنرك ذثعت ومالك

 ةينملارافظأ اك هينك- ااهش ؛ راهن نمثااثلادقهلا نمهئلاثلاةدد رقلاىفهرك دي سام

 ةدد رغلا هإوَق ( فاسعت هن 1 ه-.هدمدرن مر لانهىف ًاءام رخآىاىده و ضأ ق تلمهاسا

 قاع اميفو كساتملاىأ م'الملارابتعاب ماسقأ هثالث ىلا ةراعتسالا مسقت فىأ ( هعارلا

 نعج راقناىأ ج راطارامتءاب مقتل هحاضإا ىف بيطاتا مسقتلا اد_-هىمسوكلذب

 ةراهينمألا هلق ( هييثتلا اةاداالو عماجلا الوزير طا |زابتعاب سبا هنالهيبشتلا ناكرأ

 رو_ضملاهييشتلاو هت ءعضرامهب اثمىةلمعتملاهماكلا معامانهاهب دارللا لها ا

 نألب>الدهب هي.ثملاوهيشملا لم كنامهلرا:لاو ه:مراعتسملاب هدارمفذ_ حو سفنلا ف

 طظفلب وأم :الءاملادب ىأ مث الياسع ريق" منا لوقو تيطلطا تهد الماش همالك نوكي

 ١ 1 نيدهنم اقم ١> ,ابع نرتقت منا ىءملاوةيضرعمت ا الن

 ظذلب فنصملاج لكماساو و انهل فام نسحأ اد_هنيثيشل | نيدهضعب رهاش ا نتع 2

 ثد_خ |اهنالهحرمدملا صوص4تربمضاا عود روش ون عفداحا نرتفت رتقت لنا لق لود -

 و ه-ةلطمن رك مسقتلا د -هىقهح ردك اهنا أعم ةينكل المت الف قمساميفاونع

 هل ود هود 0 وعقد

 قطن ةناكثلاب لاح ناس اذ 4 اهصفم لرب ركششن تقطن ند

 .: لاثع رثع |ملومهضعب لاق ةدرعتو جيسون ىطئلاولي حن اسللاوةبان لا 2

 اعنرتقت منا ةراعتسسالا ( ةسارلا هلو ؛رغلا 0 انتر .ةياسختفالاو

 هلراعت_لاوهنمراعتملا نم ايش ئالب
 0 ا

 يضخ نو كاني ا ا ا حا و ا اال حما

 ع



 ل ا فرع لاك ا ماو ا!ادهؤقكتات ١
 ىف هنرك ذمالك ماقملا ف وخلال اهيلاه-عيتلادرراتخاواهيفلوةيهنافىنالادقعلأ
 لعب وهف لخنلاعودج ىف كنا الو ىلاعت هلوقواذكب لا !تقطن كلذ لاثمو ةيشاخلا

 تقطن ىفةزاعتسالا نولعجيفموقلااماواهتني رقىطنوماكدلا نعةبانكلابةراهتسا لاا ٠
 هني رقموقلا اهلعج ىتلا ع وذا لمع و ةراعتسا المهد _فعهقيق- ىهفاهتني رقلاخاو 1
 هَ , رقهيعبت ةراعتساموقلا اهلعح ىتلا فلج وف ردرظاا نع ةيانكلابةراعتسا هيعبتلا 31

 ةنانكلاب ةراعتسالا ىِب رطىلعلك ىفنكمتلا ماجيت وراظلاب عودطلاهبثف هنكملا

 راغطالا هلاقام دح ىلع همشملل ىف ظفل ريعتس وهققحلا هم فرظرابةلرخملا هيفراظلا هبشي و

 ّه ةراعتسالاوهيبشتلا لمع اك!او ةإ#ابو سةرنالفب اهرافطاتبشن اه همملا نم

 ةلاسرىفاك لوح هد_دعفرحطا دهر فرحا هءلعلخداميفةن الا هده لثم ىفةنانكلاب

 ةهيقرفتىلا ةبحح رضتلا ةراعتسالامسقت فىأ ( ةئلاثا دي رغل هلق )اهريغو نايدصلا
 اي ةيليبحالاه دنع نوكتالف هينكم لاا ماو هلراعت#سملا رابتعان 5 اكمااد_:ءايل رخو
 هيليختلاب لوشالهريغنال هيرو ) ملاك اك .| بهد هِلِوق ( ةيشاطاق ةتدشوأ

 أه آىلاهلوقو ثلاثلا دل 21 هلئ ءاش نادل حض تسإك» رك دىدلا ىنملا اذه

 ىضنقم نال هب هب_كمللالو هبشملا ريمضلاع وحر حصإال وهد_هنأع : رمسفملا ناشلا ويمالا

 كاحاو ّئسدل راغلاو هيسشملا نال راركستلا ىنتيل هلراعت 2000 وحر
 نالواةقحالا نوكم الهفمراعتسملا وهوهب هبثملا نالنالطبلانبب هب هبشمأل هعوحرو
 لأ ةإ صر اعتصو ىندملا ىلع ةعقاو لأ هلر اعتسملا هوقو هفراعتسملا ناكنا دعب لاق فد_كملا
 ناكربخ اقحعو هيف لمعتسا ىأ ظغالاهلزيعتسا ىذلا ىنعملا ىأرورح ا ورالعا لعافلا بئانو
 ىأ سلا ىفناةمش ىأ اقفءامهيفلماعلاو هب زاحنل اه بف رطلا ىلعنأب ودم ال_ةعواسسو
 دسالاهلراعت#لاعاجشل ا ىل.> رلاكن ارعلا فدو> و4كناكن اب سطابهدو>و رهقتعاكرذم

 هلناك نأت لقدعلاب هدوحوو هق_ةعاكر دمى أل قعلا قوأ ماجا قادس أ تنأ ركلوتف

 هلوةف ماتحمل طارصلا هلراعتملا مالسالا نيدك ناسلاى ال سعالا سنن ف قدو>و

 هنال طتفىأ القءرأ هلوفرالقعوىأ اس> ات هوقو مقتسملا طارمصلا ان د_هاىلاعت

 نال كلذب تيمس ةيقيقحت ةراعت_سالاقةلوقر سكعلاالىلق_هلا ىنحلا ققتستلا نم مْرلب

 ةراعتسالا القعوأاسح اقم هلراحت لا ناك نا 4 اىلاك اكلابهذ( ةئئاثلاةديرقلا ) ْ
 هت

1 



 : 2 0 ره امو ق) انه ع 4 ا 5 الفرا ىدد 5

 ريبهتل| باب نم هريب.ىشن دنع فرط | ىنءمنع هلع لادل, ظفانان ىأهلادن ىأ هز ربعإ ىنعم

 فاعماوه فرحها ىنعمقامتمىأاملنارب ةقاطملا ىف اعملانمهلوقو قاطملابد يملا نع
 لاقي فرألا ىنممرب ةندن زأ اذا ىندبءادتنالا ىاطمك ةيلكلا ناعما طلاب وةقلطمل
 ااو هحاتنمقىك اكسا١لاق كلدريغئلا ءاهتنالا هانعمءادتب :الا ءانعم لهاستل ا ليبس ىلع

 ن وكت نأم زاءال اميناعم نكست لو فو رخل ىناعمتاقنمتمةغلطاا ىتاعملا هد هتناك

 ةماكلا يا ىءملا راك هال |اهتيلعفرأاهتءفر-وأ هماكلا ة يمس | نالءاوسأ

 تناكناو هفاطملاىناعملانأ كشالو الذالاومسا ىهفام انالالقتسا ةيموفملابالق: م
 راج فلصملا نألءامت فرصت ها فورداقاعمنوكتالفهيءوهفملب ةلةمسم ايس

 ا هت ومفخملا تانثرجا هع ود وماق و راطا نأ نم ديسلاكه عمت نم ود _ضعأ |بهدم ىلع

  ىئاوملاروهجلا بهدم ىلع ال قاطملاءادت الاك اهانعم قامتموهو ىلك نوني ةرمضس: #لا

 طرمت عضاولا نكلل ة-_ةاطملا ىنامملا هذ_هفراطاهلعوض وللانأن مىازاتفتلادها أمهل

 5 ماسصعلا نم د_+>ورادك هتاطملا ناعملاىأ اهت اينردنم صوص ىثْر- قهلامهتسأ

 تدرا اداف نم نعم قلدتم وه(ءادت الك هلوق)“ هيشاطاقروك دم مالك م املا فو

 0 هيف ترمس ىندع هريهع تةوىلا هعما مو نم ترسل وة فى ىن«1لن م هظفن ةراعتسا

 نيداقت-لاامهيدرذىلا هيبشتلا ناب سهر ىاكل ا ءادست الاب هلكلا' هبف را :هيبشت ريمعت

 ءاد_دالا ”هعوضوملا نم ةماك ةنارمإ م لداطا|هيشتلا اده ىلع ءانب ريهةسمف نمو ىف ند

 هيفرطلاك (هوعرهلوق) ىف هماك اها عوضوملا هيرشملا هيئزاللا هيقرطلل هنوبشللا ىتزخلا

 هلوق) ديك اللودر فاكلانب عملا وامهيفهراعتسالاءارحاوامهناثم مدقت دقو ليطعتا او

 كتع "هيعد :: اهنا مهوتهب عف ذدهيع.تفالاوهلوةىلع كاردم_الاةلزنع :(خلا ةيعبتلا ركنأ

 فوطءملا نوكيفرايتخالا ليبى "هينكسملاىلا|اهدراها هراكن اي دا رحلا نام وماالك

 خناالبجاهيلا هيعيالادر راتخاو" هيت الاةدي رقلا ف فدصملالاقاذاو هلاريسشنه دعب

 رايتخالاب ريبعتلا نم ردامتملاوهام ىلد ةدسنع بت ءاووهبهدمىك اكدلان :دراءادهذ

 فسوت ةمساو نديلاب 3 هنرق "هك اكسىلا" هيت 1 | رولا لادرلا اده هل عو

 رهاظ (”هينكملا ىلا اهدرو هلو وز هي_تاحطا ىف 7 7 دم مالكم الا قوبوةعب وبأ 58 كو

 ةيعبتلا سه: در لب كآدك س لو هينكسملا سفن ىلا هسيعمتلا سفن درهنأ فةضصملا مالك

 فنصملا مالك قفدمسيح و5 ةينك ملا سقن ىلا هيعبتلا هش :رودر و ةساشألا هكذح , رق أ
 فذح

 0مل اسلللا

 ”"ةيشكسملاللا اهدرريكاكسلا' هيعمج] اردن اوهوحموءادتت الاك هقداطملا فاعمل نم هنع هب راهإ ام
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 دب

 ) ردسلا نو ( ل نفامهنعةيشاخلا هت رك ثو 2 را وريبكلا

 رداصملا ضعمأ عمد رد كعمل 0 3 رد و عدكت اةئثملا ضم ناماردلا ةمواوىأ

 اك-وأ ؛ ه-ةيق-ىأ ( اقةثمراعتلا ناكنا هلق ) نابص ها سي لاعفأ حب دول: وك

 ىلكى نعم ىأ فرحا ىنسعمهن قلعت امىأ ( خلا قاهتمىفو هِرق ) نابص هلا هناي

 ىنعا و وأدم 4 فاضافىنأ ام ىلع ماعلا ص اما همز كا ىن زراف رططا ىنءم هب طءترا

 ا
 تاب دؤو ةهيشاطا قنييموهأك ماللاحتش ىلع: اري نأ كوالاو صاخللم اعلاه فاضا نم 0

 فنصملامهنمو نايبلاءاملعلع> ئمىالت اق ناد هيلعد ريامرةل !هذه تارعااهف

 قلعتم قواقتشمر اعمسملاطمللا نكن ارددملا فاه اب رط هيعمت فرحا رىتدملا ف ةراعتسالا

 تيحأ طقفامهيفاهنو رجيفةيلصأ امهيفهوادح لوا رراعت_.لا ظفللا ناكنا فر ا ىنةم
 ال وأ اووف زاهي ات رجف هيه وهةملاب نال ةاسم ف ريا ىندم قاعتم و ردصملا ىتدم نب .

 ةراعت_سالا نك: لف هيموهفملابامطالقتسا مدل أمن اثفرطاو قّدشملا قامهتيعمت تر>و

 نمدافتسباك لوقت نأ ةيموهفملاب ىةثملاو فرحا ىنعملالقتسامدعنابب وهيلسأ امهيف
 ففوتب هيث رجة سا هيفوهلم»:#لا فركلا ىنعم نا هيلع ىسن ويلا ةيشاحو ىولملا ج رمت
 لكو ةرمضما|ن . ترس وع ىنهيئادتبالا نءىقةرمصملاوريسسلاك اهيفرطرك د ىلع اهموف

 هاوس لعاقلا ىلا هيسنلا 4-ب ف ظوحلم لعملا نارةلاسأ ةراعتسالا هسفى رمال دكوهام

 نم هسعنب لقتسمريغوهفرخ' ىأرىلع 4ع ة-راخو ًاىأر ىلع همووهغمىفةلخا داهن اانلق

 هفراذي هنكل لالقتءالامد_عىففرطأ كراش د ةفاما: الالقتسا ل_ءاغل | ىلا همسنل| ثنح.

 معاكت !ةّب#ثملا ةيقب نم لفل ريغ نار ثدحلا ىلع ه_لالد ثيح نملالقتسا ضعب هنأ
 ناكفاماغتا هموهغمىفةلخاداهن أ ههح ىلع هعوذ ص ىلا ةبسنلا اضن أه بف ظوحام لعافلا|

 دقو ةلاجعل | هذ ىرلتالمالك ةداب زماقملا اددهىفو دا ةيموهفملابلةةسمرب_ غاضرأ

 عفد دارملا الخ مهويماقمىفاهب نوب هماك ( دارملاو هيلوق ) هيشاحلا نه_ضعب ترك ذ
 فرطا كلذ ىعمنايسارك دبام فراا ى-ءمقاعتم نأ نم ره:شهاام ةدارامهوتهب

 ا
3 
2 

1 
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 ٠ لماعاا نال ى_ملا كلددا راحصت ماع اوه :رثدملا نم ترسوة6قردرجملاو لماعلاك

 دهب فرط ا لب امه:م: ي#ىقزوجتلا رحل لخنل اعود قكنيلسال اوو# قرد رجملاو

 هلوقو هلدمم ورلملاف لطابم .رلالا وع ودحلا ا وبلص اق ققحتل الاوواطملا هقاعتم رز دوجتلا

 00 ام دام 'اعلو نأ هضم 7 ولعتع



 ١ هليتاةىلاعتةوقي ةعبتلا ةراعتسالا ح رشا |اذهىفهئارح ادنع ةيددقر منا! قلع ىرلملا
 . ةل_هلا بأ رد هل اوةاهمادي ةيشاطا هده 4: رامعوانزح وأ ردعم-طن ولكم ن و2 رف 1

 مالل فو لمءاارخآر كفل لوأ ب اب نم دصفل | ىفاثءابناكن أر جراختا ىف ىأ عنا! هيئاغل |

 راشءاياذه ةيضاك هلوؤوؤوددعتلالا سنالاو نطا تةلخامو ده ىلع هقيقح ةرو ريمفلا

 تونا لم انف كلذل دعب قب أمثحب دلال و هوطقتلا مهناذ طاقتلالا لاح هردصقي ناو نأشلا
 هييشتلله_هباتالات- !فورطا!ىفةراءتسالا نأ هي_سراقلا“هلاسرلاباصرك ذواده

 "هب ا تاقةشملا ىف ةراعتسالا نأو ىلغتملا ظفار عت نأري-غ نم قلغتملا ىف عسفاولا
  تاقؤا ( ةيعيتتولوق ) *هينشاطا و كلذ تنبب دقو ةراعتساللال هيبشتلا درت

 صيخاتلا نم دافد_ب امك سر> اهدنم قشامو لغفلا ق"ه-يعبتلا" هي رئام

 اًماو ادبد_ثاررضهّت رضاذا ادن زتاتقوح هدلااماامهفاهتنرقنأب ه-حرشو
 " قالا اذكبلاحلا تةطنو_حنلوالانرور_هلاوألوءفملاوأ ل_ءاغلا ىهو"هي_لفا

 كلذر ملأ بادب مهرمثبفىلاعتهلوةودت ثا اثلاودو-هلا ايحأو لخخبلا لاسقدي ز وحم
 دوطاولخساابناماهت ال نيرتق اءارحالا ملقا اولا ا ىلا دس ال ىيةعا ىطناا نال

 ظفالا ىف اهناب ره هلق ) ةيمكهت هيعبت ةراعتسا يثب نأ ىلع نب رق باذعلارك ذنأو

 ' ةراعتسالاىلا عحارريمضلا نر دا.ئملاوموتلاد_فع هيغبتاهتيم-:ةلسع ( حلاروك ذملا
 . ةعئاملاة نب رقلا عمه هب اشملا هقالعل هيشملا ىف لمعت-ملا هب هيشملا ظفل ىندع ىتلا ةمدسقتملا
 ظفللا ففورطظملا نأ ىلع ىنبموهول_.قاذكص الت | ىنماعل هيف رظنمةيفرظلافذئنيحو

 . وهامتاروك د-1لا ظفللا ف فوراظملا نأ ر هاظااو رهاظريغوشرو ةراعتسالا وهروك ذملا

 7 فذصملاةرابع ئأروك ذ1ل|هلوةرهيشاطا ىماقملا اذهتني دقو ةراعّسالاال ناب رمل
 ريعت_ىملا ةرابعف روك ذملاهيدارملا نأ لمتحي وفرح او قمشملاووشو الازهلوةىفةوقلاب

 ارا ارردسل ارد اا هيك اوشكا مفروك ذملا ظفللا ىةن راجتناك اذا تلة ناق
 ,ناك املهن أب اؤلاذ هلهئراعتساو ىشملاب شما هيبشتلا وضر عتب نأ ريغ نم هنم فاقتشالاو

 ةوفلابىأ ( لا اهناب رحدعب هلق ) هب حبب رصتلل جةحم مل ةبارعدلاا ىيرطبامزالا ىهأ كلذ

 ردصلاالوأ !ماك الهنا فرح وأ ثمل يعةسم ىلع قحالذا طفللا فو لعفلابالرابت ءالاىفو ش

 ىزاجملا ظفالاب ملكتي او امهانعمل هييشتل أدعي امهنم ًاشريعتسيالو فرعا ىنعم قلعتموأ
 ىنعم قلعتمرأ رد_ملابالوأ ماكنت 4 ًاردةبى أرب ١|و صرف ليبس ىلع كاذلب طّقذ

 هح 7 يا 0 ثلا كلد 0 نم“ راممتراعتساردقب مامهاذعم هيبشن ردقرمأ فرحا

 اهنا رجل رول دلل قلل نار طةيعبت)



 ىقابلا فبسانلا عم فور ارك !قاندهتاولرب وذل 0 ذدجك ا 4

 صاقلا بسن لبق نم لسالا ةيونم (ةيلسأ ه) اعنا .ه هجر ها ىوناانمىعتك

 قو هيعبتاا فال_ةع اين را ةلقتسم لب ءىس نع هع رغهت لاهل كلدب تيمس رماعلايبلإ

 مدقتلا نعمل لا زاعتسملا نكيالاوىأ(الا ءهلِوق) هبشاطا قروك دممالكماقملا ٠

 همس نمسأ .ةرنغ ىلع عب الله بسن هي هيع.ت ةواعة-الانافرحوأ اشم اوس اوأالعذناكن اب"

 ليضفتلا لءفأوةهبشملا هدا اولوعةملامساو لعاشلا مسا قتشملا ف لدو ماعالص افلا

 ٠ ةلالدلا هبشتفاذك لاا تقطن لعل ىف راعتسالالاثمفةل الاو ناك-لاو نامإلا مسأو

 قىطتلا ع قوش :وةلالد_ال طنا اريعتس :و نت ذأ | ىلا هلاصي| وىنسعملا جاضيا عما طنلاب

 اهلاثمفة كبها رابتعاب تناك اذاو دام ار امتءايهيف راعتسألا تناكاذا له تاد ىنهعتقطأ

 قف نايتالاريهتسو ىضاملا ف ناتالاب ليقتسملا قناينالا هم_ثتةدللا عأ تأ ىلاءتهلوق رد

 لاخلا ىتاشملا ىفةراعتسالا لام وىنأب ىنءعىفأ هم ىقتشتو لبقتسملاف نايتالايضاملا ٠
 ىف ةراعتسالا نوكم لو ةاهن اب رح ةيقيكوا دك ةقطان

 هيشتف اديد_ثاب رضدب رضأىععادب زتانةكلوذوهاعمهئيهلاوةداملارابتعاب ىتشملا

 لبقتسملا ف برعضلل ىضاملا ىف لتقل ريعت:و ىض املا ىفلتمتل اب ليقتسملا ىف ديد شا برضلا

 قةراعتسافرطاىف ةراعتسالالاثمواديد شاب رض برضأ ىنهعتلتق ل-تعلا نمىقةشتو 3

 عما هقلطا!هيفرظااب قلطملاءالعتسالا هيشفلخنااعوذ_-ىفكنيلسالوىلاعتهلوقىف

 صاخلا اءالءت_سالل هربشتل| ىرسف قل طملاءالعتس ااه ملطملا هيف رظلا تريعتساو نكمتلا

 ىءز>لكدا ةءوضوملاى ظفا ريهتسأت ىف ىنعم ىه ىتلا هصاخلا هيفرظال و ىلع ىنءعموه قذلا

 ىلا: هلوقىف ماللوأ هب رقعوذلاو ارك ةملسالو صاقاءالء بالة يفرظلا تايث 6

 هفيقحال زا ةروريصاامالنأ ىلعءانب انرحواَود-عمهل نوكيل نوعرفل ؟هطقتااق

 هلك هيث اغلا ةلعلابترت قاطع طاقتاالا ىلع نزطاوةوادعلا ترث قاطم هش ئتمحو

 بئرتلا ريعتاف ماللا ىءمقلعتهىناثلاتترثلا اذ هوبترتلا ىاطم عما هيلع ىنبذلاو

 ظفلريعتةساق تان ز_جاتايلكلا نم هيدشتااى ريش هبشألا ى اكلاس رتللوب هبشملا ىلكلا

 وأ ردصلابالرأ ملك :11 ناك !هئا رت نرش راد را نتارتلإ لتعبر ماللا

 ىلع ىريد_ةنصأاه ردو ةروك د1 ةلثمالا ىفةراعت سالاو ةريشتلاوفر_لا ىنعم قاعتم ١

 فرامل: دئنحو زاغال هةيق> ٌةرو ريسصأ امالنأ لق ةوراظتن ام دعب امك حضترسوا ولادام .

 23 سن ىلع 4: 0 2 ولا نإ ناله ا ذندمو اهوحوةن , الاوز_ه

 الاوهءلسأ



 هريدغرأ لا درو ل رااناكا اود رطل رمركلا هسا ل ا ؛لوا هنكل

 طيصخشلا مالءالا ف نوكنهءل_صالا ٌةراعت_سالا نأ لساطاو# ةراعتالا ةيفى 1-2

 ةهيشف ةراع:سالا نأ كلذ ومد ةناك روهجلادة:ءا م هناضتملا رقف القد ةيودنممتملا

 معلا رانا هب_ثاانؤك نآدب ال:ءاغدا هب هيثملادا رفأ نم هءشملا لعح ىلع هيبشتلا دعب

 ةبخملالة> ةيمشتلادعب حصيا ياك لوا اهب ..متشا هرفصو نمضت اذاف ىلكب سيل ىصخشلا
 سرتغملا ناريطالواثت مالا فادسأت أر الو ةىفناد_سأ نأ ىلكل! كلذدا رفأ نم

 عييعجو داك هقتشملاريغةركنلا ىتشملا ريغ مسالا فل خددقو ان هءادا عاجشلا لحرأاو
 هلافكروهجا دنع مدغتلا ىدخشلا ل-ءلاالا هربغو سنملا لعنه هتششملارب_هفراعملا
 لاب فرعملاو ودوملاو ةرادشالا مساو ريض | هيف لخ أ هي اع نابصلا ةمالءل | لاقم انتل

 اهب ههب-.ثا ثاز ملا ريم_ضب ركذملا نءريمحتلا ىفاك ل والا ىف ةراعت_سالا دوما ىدانملاو

 دو5 :٠ للا نع ريبعتلا فاك ثلاثلا قوالثماذنجل وعملا ىلا ةراشالا ىناك ىناثا!ىفو سكعلاو

 قودسالاتمرك ًافد سى ءاح كل وةك ع بارااىفو سدعااو اهههيشاثنؤملا لوصو# ١

 هظغل ريغب هنعربع ئشىلا ةراشالا معا اا عدراذاوادعلام رادسأاب كلود ىفك سماختا

 ىارلادسالا اذه نءابو مف كاذرابتعابزركةراشثالا مسا فال ربم-ضلا ف نكي ملا را

 وهاذه هزاع وأ هتف فم هنع ربعءءاوسامهئمداريامىلا ادوعب نأ ىلءامهعضر نال هتمركات

 اعل لما دبع لاق( تن ثمريغوأوق) شاملا فروك لم الماقملا فو هرها قيقحتلا
 دخان ناوهر هيلع له ىاطأ اذا ف امدّسالا نالرغصالا نامْسالا دا رملا ناملا ىلع هد رست ف

 همذأ وملو بيترنلا عمهنمذود امال لودالا فورحلا عيجذوخأ املا ىفا ريتعم طا نماطقل

شملا لواذتنل ى أب اميف تدثملاو انه ىلا ىدنملا موس نمد , اأو ىعملا ف
 ' اك أ هقيقح ىت

 ةياسالا فن ؛ رهن نع جرختلةد_ءاطالاعفالاءامسأ نم هرآو تاهرهو همر هصك

 ىقلاعفالا ك_-ىفالوأت ناك قسم اولكل اهذالاءامسأ ناذ “د ةيعبتلا فن رعت ىف لخدتو
 رغصملا ممعتلا كلذ سبب قئشملاف لةدنامولوقأ ى ومن ةيعبت اهيف ةراعتسالا نأ

 رفطت هيلا عجرافماقملا اد_هىةحدفونايص ها ةرعبت امهتراعتسان وك: بوسنملاو

 ةقيفح ىتذملا قئشملا اذهب داري نأب اصعللاثوأل ردة شالا ىف هترك ذد_.ةومارملاب

 > هسالملا لاو لم ًتلايلعياك هنم نسح أن اك- |اكجوأ هقيقح قدشملا لوانةءاهلوةلدب كح وأ

خأ نم هماك دخ أ فاةتشالا بدالا نازيم فماصعلا
و ىنءملا ف بسانتلا عم ام ريغ ىر

 ' وه

 مفورخلا ىف اندم اوأريمكو ترضل ا نمبرمذك 0 كهل. تل
ْ ْ 

١ 
! 
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 سقي ا ااا

 ههب اشملا تناكنأب ههباثملا ريغهتف الع نكتالاوىأ(خلاالاو ل ق)ةيسشاطا فناروكذم ٠

 ىنعملا نيب انه ة العلاف ماكل ىفادسأت نار تلق اذاف ةحرمصهةراعتساف تامثا ئنلا ىنّنال
 "هس انشملا' هقالعلاو ط' اهلا ىللعادشأ تنأ رتلقاذاو"هع اجشلاق'هه اشملاىزاحملا ور قيقطا

 عاجسشلا ىلعدسألا تال-طاىاك"هقصلا فن وك رات“ هه اشملا نأ لص اذا ور ر وصلا ْق

 ةراعءّرشاف هلودو سوو 5 اهلا ىلع"هشوقنملاةروصا ىلع هقالطا ناك ةرودلاق نوكن ةراتو

 هل ود و6 راعأتب ودل و راعّسا نم 8 راعتسالا نأ ملعا وم دةناملف ودع اد ّمملاف َ راعتسأ وهفىأ ٠

 فصلا مالك فوهر"ههناشملا هةالعىذلا زا !نأب ضرتعم*هح رصملاب د بقتل! "هحرمصم

 لم-ث لب ة-رصملا قرسصدن. ال“ ههباشملا"هقالعل هل تعضو امريغ ىف ةلمع:#ملا "هملكلا اذه

 فالذع نأملا قروكذملا ىنعملاب ازاحماهنوك ىلع قئتملا اهنال اهب ديقامنا هن أب, ب رحأو ”هينكملا
 ج ردم ىأ "هر مده هلوقو"هيشاخلا ىفهنرك ذ مالك ماقمملا فو همالك فىنأب فوسام "هينكملا
 نال كلدب تفصوا-او*هرحك سدت ةراعتساو لصالا ىلعاهي ح رمدم ةراعت-ا اطلاةءواهب

 دسالاك |ريدقت وأ ىم رد دسأىدنعللا وةفدسأك اظفا مالكلا مظن ىف روك دم راءّتسم طقلل |

 ىر» 1 كدنعأل ات نمباوح ىمعن كأوب اهروهظ نع ىنةةسم لا ةرذةملا هللا قىئذلا 1

 حدتيالو لاؤسلاهْش رقب مالكلا مظن ىف ردةءدسالا ظفلفم ريدسأ ىذنع مالكلا ريدقتف

 ظل روكد لاك هئرش ردقلان الع سدتلا ظفل كلذ مهوناك ه-رمصم ةرامتسا هنوك ىف كلد

 ةيعبتو هيل_سأىلا ةراعتسالا ميسقتىفىأ (ةيناثلا دب رغلا هليق)هتلاسر ف نايصلا هدافأ
 ةراهتدسالاو هيشملا فلامعتسالآهب همشملا نمىأ ) رام لا ناك نا هِلوق) كاذب قاعتامو

 اهنالوبس اميفاهنع ثدحملا اهنأ عم راعتسالا ىلع راعت_لاراتإاماونافدارتم راعتملاو

 ىف اص:نوكيلرامتسملاب ىافانهةدارالازئ اح ريغوهوىرد_ملا عملا ىلع قاطتدق

 نأ ع قةشمري_غراعتسملا ناك نارصخالا نأ هف ( قةثهريغأهس اىأهلوق) دوما ٍ

 ناد لحال مهترامع رس مشمولة ةفاوم كلذ لءفهنأ باواحاو جارمسلا فن اطو نم ريسقتلا

 الو ةاحنلا لطصموهإك ةركنلا ثواسام سنا مسأب دارملا سله ىلاراشاف اهنم دارك

 هدا نا مهي _شاحلا ىفكاذه_-وتن دقودضعلا طصمرهاك ىدشملاوردصملا لباقام

 هنأ عم راعّتس ىصخكا ملعلا نأ ىضتقت فنصملا رايعنا لاقي امعفدنا ايلك ان رب ذَةَتِمف

 ١ ىدخ كا معلا ل:دالب واتولوانريدقد وفذصملا مه:موروهت ا دنعالسأراعتسال 1

 امساىأ سن مساراعنيملا ناكنا(هيناثلا ةديرغلا) هحرصمةراعتساتالاو



 0 000 اسف نمثسرل ةراعتسالاف هش قب هيشملا مم وهو

 دنع ناحردنتالهيلريختا | ةراعتسالاو هينكملاد راعتسالا نار وظ ادهنم رلاعفالا نم لعذ

 اهناله_,ةفلسأا دنع جردتنال هيلييختلا نأ و نالعف هدعاضر أ امهنالزاغا ىف بيطالا
 ها هفرعات ىظفللا كلارتشالا لسقنمركذام ىلءةراهتسالا فالطا ن وكيف لعف مه دنع

 وعن ىف هيبم_سلاك هيل|لوةنملاو هنعلوقنملا ىندملا نيب ىأ(ههب اشملا ريغ يق) ىلاعت هللا هجر

 ئدلا نوكىأةب روان اىأ ةرو احنا و م-ون اذ !ىفمهعب اص نولعتع و ىف هياكل اراثيغاندعر

  ةبرقلاهيمست فاك دحاو ل ىف نييعالاةكراشم ىهتلق تش ناوهناكم فرخ ىيثلاروادت

 ةروالا هةالعنم لهتاةنادتناك ةبادىأ اهيلع ىس ىتلا هب ادالمسا ةباورلا نأ عمةيوار

 ىنعأ لواط ةقالع نم هيف ةقالعلاوأ طناغلا نم كنمدح أ ءا-وأ ىلاعتهلوةوحنىفةثالعلا

 هقالعر ةرواخلا هفالعنيب ءاملعلا نم عج نم نأو هو ليصفتم اقملا يف تاق هبات اوةيلاخلا

 لوا-ل ا هةالع نمد: الاهدهو تع ىف هتالعلان وكت نأ «دنع بس ملاقان أت عنصاي لواخلا

 ئثلا ن وكلكأ# ةرراجإلاماع ىنعماهب دارو لوله | هةالع ىلعرصتقا نأ امهنيب عمج لنمو

 رصتقا نأ وألوا|ةةالع نمةنا الاهدهوح ىهدنعةئالعاا نوكت 0 الارواع

 نمي . الاوذ_هوكقهدنء ةقال_ءلا نوكتلوادالاماع ىنعماهب دارأو هر واحنا هةالع ىلع

 ىلع طناملا تالطا ىفإك اههبشي اماهربغةي "الا هدهودك ىف ةتالعلا ىلع سةو ةرواما ةقالع

 ىلع لواط | هقالع نم رأةرواحن | هقالع نم ريغل | ادهى هتالءا انركتفهل قص الملا مما

 ىلعرمثء هين امثل سرملا زا تاقالعنأل صاح ونيلفاغلا نم نك:الذ هتملع ىذلا ليصغتلا
 تاعفاهتمطت اقوهينايملا هثلاس رق نادصا|هم لكلام

 الضفلاو قيقصتلا كوأر ايتخا ىلع « هينا مم رشعتاقالءاا نا
 الدب لدبم م٠ ىضمامربتءا مث # لآر ند قلطاو صضصخخو مهي

 ال__ صن هسيئزجقل ؟ايبدسم #* ابب_سدزموزدلملا عماموزارواس

 ال_-مامىرووه:مدللنر_ةغابر * ل_ةو لها والاد مث هك

 هل الا نمد ؛فرغلا نأ إ عار ىلو دما لاق ىرة»: لا عم هسا واه وع لمالاتركددعو

 نا_للاعئثااد وو هب امسيسلاو هلعقتمو لعاقلا لدذزيب هطساولا ىههل" الا نأ بيس و

 2 لمت ناددارتمامهئةلعااوتبسلا اأو ها امهتيبقرفالليثو ها هيبشال ركذلاة لآ

 هبثملا سن- نم هب ثملا نأءاعدا نع قلطأ ىأ ل.رأ هنالال-يمىمس(لسرمزاجف هلوق)

 با 1 ما ارتعا ماقللا ف راف دلع نيو دد درا © ةدحا 1 1 وأد ةراعتسالا اك هب هب

 لسرم هزاجمف هيب | اشملا ربع



 لإ هتاذلال ن رو راق لوف ذه ىلعةلاقك(نال ساكو .:
 عمال هنادإ دا يع همزالو هذ ظفللا لامدتسا عم» ريغلدا ص هيلع اهانعمث همز هنم لقت

 مالاوزا- 2 بفن رعت نماهح رح نأ جمب الف ازا اهن :!لوق؛ن مامأو هيف ظفالا لام لا :

 مساب ئثلاماسسقأضعب ع ويش نم عنامالذا هيفدعب اله بانك اهتيمو اعماج هش رعت نكي

 نيمسالا ن يذهب ةيم تل امهيلع تيلغو لسرملازاحلا نمامهناف لك اشملاو بيلغتلاكص اخ

 لساخلاوةداي زعمنابس ها زامل ماةأ ةيقبكه عن اماهتنبرقفلوقل. |ذهىلعونيصاخلا
 هيهاملا قتحتل نب ربخالا ىلعو زارت-21لرالا ىلع ةعنامديق نأو لاو قأ ةثالثةباثكلا ف نأ

 كا نكل حدملا هب رقب مركلا نعهيانك هنافدامرلا اريثكد رةيانكلالادموعقاولا ناب و

 همدةَملاب هاد لا ضعب ىلع دامرلا ةرثكب رابخالا وهو ىلصالا ىنعملا ةذداراع نم نعال هنب رقلا

 ةدارالازاوح ىنعراد-11نال حاداربلب ل- م :ملو حلا ةدارازوحت لب تاقاءاوتماعام ىلع

 ةذخءصب , عطقأل ىف | ل :هملاةدارا نعي انكلا اولتاما ريثكدا لمغلاب ةدارالا ال ةروكدملا

 ةداراحصبال دق تاقناف نايصلالاقال_ أ دامرهل كب /نارالثمدامرلا ريثكن الذ كلوق

 حصبإل هنأ عم لثملا ق'نعهب انك هناق: ئبت هلثك سيل ىلاعن هلوق ىفاكهتل احم سال ىبي ةلح ا ىنعملا ش

 نأ دوصتملاو جراخ عأ انه عسا :املا تاق لاو هو لثملادوجو هن اضنتفال لثملا لثم تن ةدارا

 مناملا نءرانلا طق عم ةيانك اهنوكىلارظ !اب يق ا ىندملا ةدارا اهيف حسد ةياثكلا.

 ةظرحلملا ىأ (هتقالعتناكن اهل يق)هيشاحلا ىف روكد مالك ماقملا فو ها جرافلا

 ناف اهزظ-الم وهابعأ مي_بقتلا ىف ريتعملاف جعل ريمضلاةذالع هفاضافمدقإو هد ومعقملا

 طافلالاضءب قرود دطر ةراعتساهه هب اش! اهتظ- الناو لسصزاجف ههب اشملا ريغان ظ ال

 لساحلاو حشاو هريرقتر لاطا تقطن كاوقك ةراعتسإ ن وكب نأ الس مازاد ن رك نأ

 لاو امهد>الماكلادصةوهاعا امه: زيما او لس رحل ازاحلاو ةراعتسالا هقالد تدحو| ذأ أ

 ىلع ةراعت_-الا مدقتف ىوقالا ىلع مالكلا لج ملكتاا دوصقم لع, ملذات نايصلا| همالعلا

 ةقالعل لسرملاز اجلا ىلع ةيبيسا !هقالل عا لسرملا ازا مدقي ,وهنم غلا ءابأ اهنال لسرملا زان

 أئيعم ايبسم نيعملا ببسلا ماَرل:سال سكعلا نماك رام مل 1 الدنال هيمب_ملا

 هلوقه_صناماضأ لانو هإ سةفان_هىلع راماببسالام رام سال هناف نيدملاس يلا الحم ز

 ليحل ًارايتعاب ةراعتساو لسيصيىلادرهملا راجلا ميسقت هرخاىلاههب اشملا ريغهتتالع تناكنا

 ىلا_كااهتال_طا ىلعامأ هيشملا ىف لعتبملا هب همشملا ظفا ىلع اهقالطاوهو ةراعتسالا  الطا
 غ0 يو ل سل

 هتةالعتناكنا ٠

 م ظ



 ا 0 ب راهالا حا 0 ا ل 1
 ى راحل ا ىنعملا ع قيفطا ىءملل لما ىلك ىنعم ف طغالا لمءتس نأ ن ءةرايع رام ومع همذك

 ل>رلا لوانتي ىسعملا اذهناقةوقلاوةعا رط!ت حاس ىأى رنا ىبعدسأ تالطاككلذو

 .د_سالا ظفلل بقا ىن_عملاوهىذلا سرتةملا ناو او ىزاحلا ىنهملاوهىذلا عاجلا
 : ديبقتلا نعتالطالا هنةالعىذلا ل_-رملازاجلل عجريغلا | انهىفدسالا ظفا لامهتسار
 ىدعإل هلوانتو هانعمم ودع طظفللا |د_ههرلع قلطأ هنال لس رملا زاحمل ليمقنم زاولا م ود

 ىوكرالراهطظالا حرمت شم اه ىلع تب 0 ؛الوذأوىلاعت هلبنادجر ها ىزاحملاو قيقا

 يراها ىنعملا هب داري و ناطر دقو يق ا نرد ىزاحا ىنعملاهب داري رقلطي د قزاملا هصنام

 . ىديقطا ىنءملاهنمداري ل_هفاتخ اوزاحنا مومعإ كر لدبلا لس لع و هطا ىفللاو

 : هقيقحلا مج ىبس ردينور روع هبعفاشا اوئور دوعال ةيفنحلاذالمأدح |اودالطاب ىراخغاو

 فن رعت :ىعقاولالوقلا طظفاكت ار راق حفار ةيفيتالتخ |الىن ذل ىندملاةزاجماو

 نا لامن :رملوقىلعءانب هيف ب ذاكوأ هيف قداس هن اهلث امالاقب نأ حصإ لوكهناب 1 هيسضقا |

 نكوقلا نمدارب «طظوفغلملاهيضعلان مدد راني لوقءملا قزاحتو ظوفلملا فهةيقحلوقلا

 جرخو هيلع هتبأرام ها هدازىتفملرقلانماذكسفةلوةعملاد, راناو ظوفلملا اضيأ

 دئنيح ىهفاهعم ىلسالا ىن-هملا ةدارازودت لب ةعنام تل اهتني رق ناذ هب امكلا هع امهوتب

 جر+وىواملا حراشاالوقىلع يمال ا انخيش لاو هعم هندارازاو> عم هانعم مزال هب ديرا طفل
 مركلا ةرثك و هر اهمزالدامرلا ةرثكب دامرلا نافدارملا ريثك نال اناوقك هبانكلا هعن امل وهب

 دا رينأعنمتالةنيرغلا لن ن كل جدمم ام ماقملانوكىهرديلاانههنب رقلاو ةطساولاب

 تالطا هب , انكلا نأ نمني-تةبرطاا نسح ًاىلءاذ هاهمزالهلوق همصن امدامرلا سفن كلذ عم

 موزللاىوا--:ناب مجنارىك اكسل| سكعو ب يطا همي رطىهو مزاللا ةداراو موزاملا

 هداومرص رخل اقوهريلاهتهلبا هجر .هأ ىءامدالا لب ىداعلا موزللا نكي والك ححصي

 ىءانكلا ظفللا نالزالاو َهَمِرمَ |نبب هطساو هنأ ىلع ىنبمديقلا اذهب هيانكلا جارخا نكس
 نأ كلذو ازاش ىمسن ىتح هعنامهسيفهسرقلاتسيلو ةقيقح ىمس الف مزاللا ف لدعم
 هندارارو# لب مزاللا عمهلعوشوملا ىنعملا ةدارازاوجن منغ ال لوقلا اد_هىلعهه رقلا

 نكل هلعضو اميف لمعتسم اهيف ظذالا ناو ةقمقح اهن |لوقي نمامأ هيف ظفالا لامهّدساو هعم

 وق, اهجرخيفبدكلاوددصلا طانممزاللا اد_-هنوكب ثرح ههزاليلا هثم لفتنيا

 هلعوض وملافلمعتسملا ظ_ةللا لئاغلا اذهدنع ىوف قالك هل تءضوام ريغفف ةلمعت-لا

 ريغلا اد_ه ف طفلا لامعتسا عممالهع وخوأملا اد مع رالااد وهتملا# ربغما هدم لقي



 دبا لان ىلا زعل نان انوا 27 هيلا ةمييأ هن رس 6 3 1

 هرب رو عم ناطا ا !ءاجك اردان 0 اعلا ىلع لخدت عم نال هقالعل هذ سال هلم »تملا ىف لعافلا

 ه-يلعفت ورام ةقالعاار رهن رقلا نءلكوناطادلا عمر ز رولاءاجك ابااعع وبمهلاىلعو

 لدنالاهنات ريمضا| نمالاج لع>اذاامفالدع |دهوىرخالل هعنانامهادحات سلو زاجل

 لدنالو ةحيحس ىهرتملعا لة ني رقاد تعضو ام ريغ ىةلمعتملاةملكنلاةيعبت ىلعالا
 زوجيفدكنيحوةي>اصملادرجم ععدا ريدقو اذه سكعلا|الوةنب رمل هقالءل | هرعت ىلع

 لوقب نأب عمل دب فطاعلاي نسما ىنأولةزمج ابو ن ابل هدافأ هفالعل هس هب ارعا اًضيأ

 طرست ؛ 2 ١ رغاارهقالعلا نم لك .؛ هيب ايبلا هتلاسر ىف ن ابسصلا لاو لس ىلوأ ناك-ا : هش رقو

 نأ طرحلارسعملا ىف نكد هي-ووهواذ ورش ضعب ءرك دادكه:مرطشالزاجملا هحصأ ظ

 اهالخرك ديمواطرماهواة-نبدوسالاوزاجملا موه مى ةلخ ادهني رّقلا اولمد نيينايملا

 قيقط | ىعملاوهرهلعوضوملا ةدراىأ (هتدارأ نعهعنام هلي ق) ها هقالعلا هيطرمص ى

 دقو طغللا اذه نم ماك. لا دايصوه قط | ىنعملا نأ ىلا هنهذ بهذي نأ عماسلا عنمت ىندب

 هنيعملاه شب رقلا ىلع فتوتبالزاجملا نأ هعناملا,فنصملادييقت نممهغي و اذه هيليختااو

 ناكتدقفاذا ىتح ءاغلملا دنع هلوبقو هنس> قلب زاجملا هدص قاطرست تلق كلدكو هو

 ماقملا ب نكمب بهدم لكع ماسلا سفن باهذاكي ضرغاهرك دمدعب ىاعتي نأ الا نسمح ريع

 نم دا رمل نعحصقن امهنيعملاو ىل_كالا ىن |ةدارانم عنعامهعناسملا نأ مهني فرُهلاو 1

 لكف ىلطاملا صوصألاومومءل ا ا«هذيمف ىل_سالا ىتعملا دارا مدعاهنم مرابو رخا .| ذا 24

 اًضرأ هنم مهشير ىطعي ارعتيأروم اجلا نارك تءًا روع ىفهارتاك سكعال و ةعنام هذرعم

 هنم ههنام هلوقربمالا انه ثلافنييلوسالا ضعبلادالخز اخ او هةيقطا نيب عج عانتما

 ةفيقطا نم عنمتةنيرفلا نأ ى أر نييلوسالا نءهزاجأ نموزاحلاوهةفط نيب عج ا عانتم|

 لوالاونيينعملا صخش ط-ولنادىر ابتءاامهتب فر هل اوافاهت ارث اذن زالا مومم ع اهدعو

 عاج كانب دسأو<# بيلغتلا عزف امهيلعرىائااذدسالا فرت قاطكاجولمثن ىلكوا ٠

 نبني عرفا مهذعب رو>نايصلاخي-ثااةلء-ب ىلع هح رم ىفلادو هأ ربد دف مدمس 2

 1 : هن 2 اوامهيف ظفللا لمعتيو هلابح ىلع أاموذم ىعم لك طال. نأب رالاو ةقيقطا

 اهريغو هقيقطا لوثي ىلكىحأ اال نأ زال |مومعامأوه دو .ةأاىنعملاةدارا نم

 زاخنا مرد ا وال هأ .هزاو> ىلع ىة:هوهفاهرغو هقيقدللم اعزا ات وهذ 3

 هك حجو : 0 عيييب 2 د _ ةاودوع دع دنع - رع .
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 ةقالعلا تاحر ناو هنعلوقتثملا ىندملا نب وهني 'هقالع "هل المل هيلا لو ةذملا ىفاهل امعتسا
 لوخدلالامت-ال تعش وام ريغ ىفهلوفب هقيقللاه_هاصن جر-كلالو عقاولا فامهني
 ريغ ةلوقتملا"هقيقطاودحاو حالطسا ىف' هكر تشملا"هقيفط ا اصن اضيأ هب جرخو جورااو

 ًءالصااك ىناثلاف جورطتاولوخدلا لام:-اله تءضوامريغىف لوب اهن ناحر خالو ل-ع
 اهري_فىفةلم»ةسم اهنا اهيلع قدس نارهناثلاعفالارلاوثالا فىءرمثل | اهلمعتسا اذا

 اهنرب "هقالع لم»ت#ملا|دذ_هّدظحالملاهيفاها امعمسا سداىوذللا اهانعملة سنا اب هل عضو

 قدس ناوهنادةرمدامااك هل عض دوام ضعن ىف لم»ّةسا اذا نبع ظفط لوالاوى وخلل ىنعملا نيب و

 1 ضعنلا اذهىق هلامعتسا سيلالثم ةيراجللهعضوأهمسنلاب د هلعشوام ريغ ىف لمع: هنأ هيلع

 تف:صملا في رعت قمهضعت هد :اءزىلا هحاح الدم حوالثم ةيراط |نيب و هندي هقالع هظدالا

 1 ىلع ه:ء"وظط وحلملا هقالعلاءانغال جا رخالا ولاخدااابطاختا | حالطصا فد_رقزاجملا

 001 ادة حرضتل | عف جارخالاولاخدالا ثني رعنل | د ةدارب فايكر هتملعام

 طاغلا جورخ لحم نأ لعامة يشاحطا فهنرك ذافن رس مالك مالا قو له ًانكلذىف هع

 ىل ء ةلوعم ملاذ حج راش ووفدصةنءالىذلاامأ ردصةنعناك اذا 'هتالعلاب ايراملا قاسأا

 0 '] [ وهن وعى ًاطخماسفأ ةثالث طلغلاواهيف هترامعو هين ايلا هتااسرىف :نابصلا هلاقام

 نانالا ظ فلن ناك 4تعضوامديرب نأ ن اتروصهلواها دصةرغنمةظفل ىلإ هناسأ قدس
 سرفل اب ظل ناك هل تءضو امريغدي رب نأو قطانا | ناورطا ةدارا عماوهسرمشبلا عضوم

 قةلمعتملادبقإ 2 رزاخهةروصب وهوباتكلا ىنعم ةدارا عما و4 هس باتكلا عض وم

 ةيرايت>الالاعذالارث اس اي اد_صقةلمعتءماأهذم رداملا نآل اللا عا اسذالا فراعت

 هل تءذوام ري_غتىفهظفالامعتساد_صق, نأب دصق نعىناسا ًأطخو لوطالا ف امكح
 تعضذو اهرفاناوش*هقيقطا ف رعت نم جراشا دش و ءىطخش ه١ اه_ماع 1 «هقالعاال

 ةمالعلاردع_بل |ديفح هدافأ"هةالع"ه_ظ-الاانلوقب ةيانكلاوزاجملا في رعت نمو هل

 ىغبنب اذ_هو مس ةمالعلا لاف دساف داقتعا ىلعءانب ةظفل لمع: نأب ىدافتعا ا طخو مس
 هلعوضوملاري-غىفوأهلع وضوملا ف لم»تسا اا هنالز املا نءالوهةيقطا نعج رخالمأ
 امنا سرفهنا هداةةعال سرفلا اذهب باتكىاراشأ نمفهدافتعا ىف ميعس هو ىلع

 عقاولا فسرف هلا راشملا نأ هداقتع |فأطخأ ناوهري_غىفالهانعمىف سرفلا لمهتسا
 قولم»تسااءاق عاجش ل-رهن ا هداقتءالد_ىالااذ وب باتك ىلاراشأن مو همي نوكيف
 قا ولا ف عاجش ل ر هيل اراشملا نأ هداةتعا ىف اطغناوةقالعا ادوح وعم ىزاخملا هانعم

 مدان نع هحاه هجرت
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 ىأ ها خلاب طاختلا حالط_ساقتءضوامفةلْمعَت#ملا ةماكلايزاجملاك اهيف تاظاضتلا

 بطاخملا ماكل | اهيلع لم ثملا هملكلا هد طمملا رسكب لمعتسملا ئاءاطاارسكب بطاخملا ١

 جرخ ىصخشلاا عضولا دي رأ ناهناللك..ثماهل تعضوام ريغ ىف فصملا لو تاقنائاد هب

 هنعج رخعوتلاددرا ناوتاة:.ثااك ارعوت ىل- .سالا» انءا عضولا ناك امراجألا نع

 م ىعوثلاو ىدخشلا نم م-ءالادب رآناودسالاك لسلام حولا نا '

 ريسغى ىأعي وتلا بكتتري رناع_ضولادار ما نأب بيح از اجملادا رذأن مأي- ث لَك

 ا.عوئاعضو ه4تعذرام يغفر ىصخشلا عض دواانهعو_كذ دوما فايس ادع وه تعض رام

 ىنازانتلا رمصت** ىلع ىةوسدلا انةيش هيشاح نم هأ لم مف ىعونلا عضولاب ةعرتوملال

 خ-ةملا نكل ارسكسلاو حتفل اب هقالعا ارةلمعتلاهلوقب قلعتم «(ةفالعل هو ) صيخلتلا ىلع

 ةيسانم هقالعلاو طولا هتالعك هيدا قحصفقأ رسكل اوانهإك هب ونعملا ف ح_صفقأ

 ىنءملا طمتريو قلعت اهب نال هقالع تيم وهيل الو قنملا ىندملاو هنملوةذملا ىتءملازيب هصاخ

 هطظحالل ىنعملانوكيف ل_لعتلل اهيفماأل ا رىتاثلا ىلا هنم نهذلا للقتنيفلوالابىئاثا |

 زاجملا ف اصن لخدذءىثلا كلذ ظالم ىضتق ءىش ل>اللام»تسالا ناله تالعلمعتلا

 لاعذالاو لاوقالافىو-*الاوأ ءاعدلا ف ىعرشلا اهلمءتسا اذا ةالصلا وكدبقلا اذوب

 لخدي الوةني رقلا عم هقالعلا لمعتسملا ادههطظ الاه تءضوام ريغ ىف ةلوهّدسم 10 اهحاف

 اهلمعتسا اذاةال_-صلا نالكلذو جورفخاولوخدلالاهت-الهل تهضوامربيغىفهلوقباصن

 نوك.:فع رشلاىفه4تءذوامرغىاها امد:_بالزاجم اهنا اهيلع قدمي ءاعدلا ف ىعرمشنا |

 اذا اكو ةحرام نوكتف ىوغللا حالطصالة بسنلابةةيقحامنااضي ا اهيلع قدصيوةلسخ اد
 زاجع سل هناتىناألا طاغلاد_قلا اذهب جر_ةولاعفالاولاوتالا ىف ىوغللا اهلوعت_سا

 باتكلا ناف سر فىلا اريشمباتكلا اذ_هدخ كلوقىف اطلغ سر غلا ىف لمعتسملا باتكلاك
 سولف ةظوحلمةقالع هيف سيل سر غااوهودل عضوامريسغىفلمعتسا ناولاثملا اذه ىف
 ةل-ترملا هقيقطاةإا ثم, ض عب اصناضيأ هب جرخ و رهاظو هوت سيلهنأك زاجمع

 سا و 4هذدن ةقالع لمعتسملا هل اللا لاق اهلاهيتتسا لسا ىعرشلا اهانعأ همست مار هل

 لوخدلا لامة-الهل تءضوامرمغو هلوقب أسصن ضعدلا اد_-هجردعالو ىعرشلا ىعملا

 لوقتنملا تاذلاىف لمعت لا لضفك املعةلوةنملاه_ةيةطااصن اضِيأهب جرو جورالاو
 سيل هنءلو ملا ىعملاهبسنلاب هلت ءعضوامربغىفةلمعتسماهن اهيلع قدس ناو هناقاهنلا
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 : كر رتل نك رالا ل جرش سبك لس : لاا: السب هلكت !حالط سارا

 بدوعال هل ةللاوهورخاح الط م |بسع ن اكل ةلا تام رق قد فيم دك هن الولع

 ءاعدلا ىف غلا بس ةله+:بلا ةال_صلا هظفاكر ع سدا اوهشر وعمل! طا حالطسا

 وهورخ حال _طصا بع نكماهل تءشو امري_غىف هل م+ةسم هماك هنأ اهيلع قد سن هنأق

 قكي نب رد عم ه5 العل هل اوتنأ قط اوةغللاوهو لوعتسملا طا حالطصا بال ع رثلا

 "هةالع*هظح ال1 ىو, فاضمرب د62, كلذ ىلا ترسثأ أك بطاختلا حالط ها فد قناع

 فدع ىذةسم فدصملا مالك فاض ااذه 2 دعت نكل ىلا عت هللا هد ر هأ هلمعت 11 ىلمتم

 ْ ْ ىبالك نم هريغرادهكلحضةيسوئدا !كلذ هط-الم ىذتقي ئث ل>اللامعتسالا نالمالالاب

 "هظفاك عضولا دعب ولام ءتسالا لبق هماكلا ج رخل وأ لصف(” هالمعّملا هل [يق)رطتناف دعب

 .زالا نال هقيتعتسيلاهن اك زاجعت سيل اهناقاهلامعتسال.ةواطمذاولا عشو !ه: لدا

 عضولا لبق ظفالا نالع_ضولادعب و اقاعاواطامهتسادعب هماكاا قنادر اغا هفيقطاو

 0 داقت_س ل ل لا موهىل 7 نب

 , انا دحلا شلل قادت لل راس |نمدب الف ىبعملا ةدارأو

 هعمار ركمهل تعض و امريغىف هلوقرب هيف هل ىه مضوت مل ىذلا ىب_ملا اهةمدارملاو "هءهاطالا

 3 راركدلا ادط اعذد طّقذ هقل_طملا اهب داربنأب اهاذنعم ضءب نعدلمءئسملادرجتق دة رحو

 هب جر ناث ل_هفاذ هوهلتءضو ىذل !ىن-عملا ريغ ىنعم ىف ىأ( ف تءضرام ريغ ف هلق )

 ءاعدلا قىوغللا اهلمعتسا ىنل| ةالسلاكوسرعؤملا ناو ا ف لمعئملا ساك هلك رملا هقيفطا

 قلمعتسملا لضفكت ناك املع ةلوقمملا همة اونيعك دحاو حالطصا ىةكرتشملا هقيةهطاو

 جورخ نكلالاءفالاو لا وذالا فعرذلا اهلمعتسا ىناا ةالدلاكلعربغوأ املا لوقنملا تاذلا
 ةلوةنملاو هكرتشملا هقيقطاامهو نيد هجورخوءاعدلا فىرغللااهلمدتسا ىتلا ةالصلا ودم

 هلوق.ف اصن اهحورخامأولام>الا لبس ىلع وهلب اصن سدا ىتاثلا لص هلا اذوب اهيمسقإب

 ىوغللاوأءاعدلا ف عرثا | اهلمءتسا ىتلا ةالدا اوك لود نأ مد, اهكل حضتيس اك ةثالعل

 لامتحالا لي4سىلعوهلب اصن سل ىتال'لصفلا !ذ-هوب زاجملا ىف لاعفالاو لاوقالا ف

 فنصملاه-ل'بهذامىلءمثدءا ماضي كلحضتبساك هقالعاهلوةيفاصن هيفاطوخد امأو
 هقالءااله تءذرام ف ةلودةملا«ماك لانة ةيقطافر_هتهرك داع زاجملا في رعت نم

 : تع ا ءان حش 1ك مهضع) 0 هذ : رفاالو هطدالم

 جوس

0 

 ّْ هلتعضر و ام ريغف هال

 : 5 7 3 3 . ع4: نيم يضخ كوش تنعدم دوج تف تتديشدتف 1 ا ا

 3ع



 ا ا
 ذي 2 : 4 نع 2ث 6“
 ا 1 ل

 ىوهوازاجيرا_سفاغلأ تياقثنأالا ب !هلبقامحتفناو لصالا بسواولا تكر تمت مث
 اذهل هأف رعفرىميمردصم هنال هناكموأهنامز وأزاوطاوهىذلا ثدحلل مما ةغللا

 . هنأ قاوغلتخاولوقنملا ليمث ن منوكيف فذصملا هلاقامرخآىلاةلمعّتسسملا هملكلامسا هلا
 م-هضعب لاقل والاب مه لات ناعما عنا ى ع هنعوأ ث ذ_طاىنهعزاغش نعلوة:م

 هإوق) نييست مه يثاهلا ىف كلذ تني دقود>ًاهب لقي ملف نامْزلا ىنءب هنع لفن امأ رىتاثلاب

 زارت-ا وهف همالك ىفىت أ يف بكر ملا امآوهلروكذملا فيرعتلاَنالهب زاحا ديقامتا (درفملا

 ى ريثك-ا| هنال بكرملا لعد رغملامد ةامتاو فب رعتل !ليلدب ادا ض ناك هب دقي اول ىت> هنع

 هب 6-5 ظفا فد ةماكااهب ىنعأ لالا (ةملكلا ىت-عا هلق ) بكرملا فالخع مهمالك

 فئتصااى ب مم أم 'انهلهردار لاف الع مهونماةمىفالا امم ىف ”ةرالدا رملاك ب انعلا لا

 درفملار احلا ليت نمةداي زلاب ىف د-هلاب زا_لاَّن أس الا لوا نم م-هوّدي معن تلق "هن أدع

 هنأ عملا ةلمه:سملا"هملكلاا لوب تسلا ةركداعترعملاوهو هيلع ل ضلوا

 - زال نم سرلللا ةملكلا ريغناذاةلطماللا ةملكلا هب دصقأ لاه فنضملاناكر كنك سا
 فدعاهب ارعاربغت ىتااهماكلا ةداب زلاب رفدحلاب راحملا ع نمالك نا منهيلع يطصملاروهشملا

 طظفا فداه ارك مخ هماك لك ىلع ز اجلا ىاطي دةرصرخلتلا ةرايعو هن دأب ا لل

 ىأئمدلا كسا ىل اه هل ودرب ردا قاس لا دل ردرك رعادورىلاعت هلوةك ظفلةدا» ذوأ 1

 دعا هحزاثهلافك نار ةذاضالا اهب ار عا رك هلوقو تهتنا هلئموّهد رقلا لهأو كب ريهأ
 . راجاللباقملا ضيخلتلا ب اصهركذىذلا ىنعملا اذه ىلءزاملا ظفاالدطا لهتلقناف

 ههب اشم ىأ هءاشتلا لرب_سىلءوأ لكى ةقيق- نوكيف لا رتشالا لدس ل ءروهشملا ىنعملاب

 هدهىلءزاحلا نالطا نوكيف ىل»الا اهانعم ربغىفةلم».لا هماكللاهبا رعاربغت ىتا | هملكلا

 هملكلا هلوق) لوالا برقالاوهرصت# ىفىف زال اهرك ذاك لمت امهم لكتاقازادشةملكلا

 فن رعت ىف هصرخلت قس يطاتاكف :صملا ريغداز(خلا هقالعا هل تهضرامريغىف ةلههةسملا

 جالط_سابرخآىندمهلهةرقطا نم نوكب اماص: هب ج رخل بطاختلا خالطص | ىفديةزاجلا
 فئصملا امأورخآحالطصاب رخآىءمهلزاللانمنوكيامادن اضيا هب لة ديلورخآ

 ف د_ىفنصملاربغدازوهصن ام جارخالا ىلع هذا رصتقمريغصلا هس ىىولملا خبشلا

 ىسعمهلهقيقطا نمنوكيام جرخيل مملارمسكب لمءتلا يطا ىأبطاختلا حالطصا

 هماكلا يعادرفملا زاحن (ىلوالاةدرملا)



 | 0 ل5 ا ا 0 1 ا ا 0 قحالو

 ناف اهماسف ًاوهلوةنمخ ىف رجتلاوجيشرلا جردأ فندصملا نا مث رشاطلا قماقملا اده

 هلوق) انهل_قامعفدنانبسانملا وهاد_هتماعإك ةدرحلاوهحشرملاماسقالا ةلد نم

 . وهرةيتعردتلا هن رق ة> هنأ ىذتقي وهو تاراعت_سالا ناعم ىلع ف وطعم (اهث: اردو

 ىنالا-+انئارقلاركذ فن:سملاوالا_داولو ىلا ه-ولا ىلع ئثلاركذ قيقحتلاّن ال كادك
 ةني رة قيقدتاض رعت م هس رثعم هفالعا لا ثح اهرب رغو هيذكملا,ثتداصلا زاحما فرع

 فهل ]يق) هي شاطى ر وك د ممالك ماقملا فوىف الا فالطا نم اهيفاملكل د دعب ال صفت هدكملا

 . تاراعةسالا ناعم نأ فنسملادا مو رسكلاب دقع عم ىهوتمظنب قلعتم (دوقع ثالث

 ةنالئاارومالا نمدح ار لكن الدوقع ثالث نعج رذتالنثارقلاوماستالا نماهدعي امو
 .مهضعب همهوتاكثااثلا ف كااثاارىناثلا فىاثلا ولوالا دعا ىف اهنملدالانأو دقعىف

 مظتنملا عو# وهفةدالقن ادقءااوكلذد رب سيترثلادرة:ال ىتااواولا هركذو همالك عببت نال

 كلت لوؤت طوخ هثال” ىفاهتماطز ىندي ىوغللا ىنءملارابتعاب لوالادوةعهلوة ىف هقمظتاملاو

 هباتك ثحابمه.شنوكيفث>ابملا انهدوقعا اءدارحلاو ادوقعاهنوك ىلا اهيفمظنام طوخ

 هع رصت ةرادتسا هيشأل هب  هءشمامس اراءتساو سن اه: 1| ىلع لكل امتشا عمماع دوهما اب

 فوهلوق) ه شالا فنيبموهاك هب ز هب رادغه فرطاا هدهنأ قالو ناحيشرت م طظالاو دئارغلاو

 ءام_-أ ةيقيكذم ١1!ناللولدملا ف لادلا ةءمفرط نم ةيفرظا او ىلةءااربغىأ (زاهلا عاون |

 دةعلااذهىف ركدي مل هنالذا رذتساللال سذجلل هفاضالاو ناعم زان عاون ًاوظافا م>|رثل |

 هيشاطا ىاهتب وج أ ع.ةروئ ذم ثادعأ ماقملا فو ةينكملا وك هيفر كذب ماذازاحملا عاونأ عج
 نمهيفرظااوهرعرصتلاةراهتسالا قب رطىلعلن !بمللدت ارفلاراعةسادتارف تس هرفو هلوقو

 نال ىلةءااريغ تاقاكاوىلوأ وهو لكلا ىفءاز> الاه يفرط نمو لادلا ف لولدملا هءذران
 لو دنع ةيلقعلا هقيقطا ممل هركذا فوسر ىلةءلا زاخن اةلاسرلا هذه ىفركذي مل فننصملا

 هلو ) رظتافةدئافال امرمتتا_ضب أ ىلةءاازاجإل نوك.حييشرتلا َنالفةلاسرلا رخ [فنصملا

 ًادتمموأف وذ اريخ اهءفربوأف وذ لوءغم ان ىلع د, رفا بصنب (خلا ىلو الا ةددرشلا
 خلا هملكلاىنعأ هلوقامأو لا هتقالعتناكناىت "الا هلوةهريخ أد تيمزالاو فوز رياتاو

 هيشاطا قهتنب اك انهسانم اوهاذ هاذ تيملا هقيق-ناي اهب دصق أ موندي ةضرتعم ةلوجف

 لاس ريغ: وكاءاغلاب نرقوةلجالا نوكبال طرعثا !باو> نال ف وذم [دةبمل ربخ زاكتو
 اهليق نك ا.١|!ىلاو اولا ةكرح تان له-غمنزود ز وش هلع( زان اولوق) ةادالا ةرسشامم

 دث ارفتسهيفوزاحما عاونا ى(لوالادقعلا)دوةع ةثالث ى اهنئ رخو
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 همشملا ةفاش نمايفاذا ن ركي نأ ل مبكر اذهووانلا ف رشا اوف رع ”2للاب اطاخ 3 ٠

 قص وتهنأل مع وذئارفدثاوع واد ارفااكدئا رعىكأف وص وللا ىلاةذصلا وأ هءشملاىلإ هب 5 :

 لامتحا نم ىناثا| قشلا ىلعو هيق-ث لامت-الا اذ_هىلءودئارفنملدب دئاوع نأوا
 لكلام رت-هلا دئاوعلالثابملا فئاوط هبش ثيحةحر صم ةراعتسا ه مالك قنوك.لرالا ٠

 ناحيشرندوق.ااوم-ظنلاوفرشاار نط! ىفدئاوعدئ ارغب ةدئاعلا د. رفلاباهنم هفثاط

 مدقت اي هئيعَل ةردلا ىتهعّمدي رذ عج دئارغلا تناكاذا اذه هيبشتل وأ هحرمصملا ةراءتسالل

 . ةراعتسا الفهيلعوولا ةدئاع فرمشا اونسحلا ىفةدرغ:ءةلّ سم ىنءعةدبرف مهحاهنأ لماحمو

 رهاوطا نع هينكم ةراعتساةدرفنم ىندت تاعحوىوغللا انهم ىلع مظنلا لجاذا الا اهيف

 نم لءافمساةدئاععم-ن وكي نأ لم عدن اوعنامئاسيشرتدوتملاو الييختمظنلالعجو
 نأو تيملا ىّد.ثعتءن اوكا منب !لاف طدذ اهيضوت ب يكرثا | للهح ىلع نيدّم ل هودوعلا

 نايرم لرالاواز_هوةعقنملاوةلصلاوفورعملا انعم دماح ستح مسا ةدئاع عج نك لا

 قيقحتا دناوعدئارفول ]وقل داب زض»ب عم نابصلا|هداهأ هم دعدملا تالامهالا ىفاب ىلع

 تاراعتسالا ناعم نم ه4_هدقام دئاوعلادث ارذلاهدهب هدايع ل ونأ(ملاتا راعتسالا ىت اهم

 هثالث ىفاهقمةهتلدئاوعدئا رفاوتمظنفلادول د ةةرحواهنئ ارقو اءماستأ ن ءاهب قاعّبامو

 ةفاضا نمةفاشالاو تمظنب قلعتم(ملا قيقحتل هلوق) لم أتفهلاقامت نسحأ ناكادوةع
 اهنئارقو اهماسقأو تاراءسالا ناعم قرت لحال ىألعاغلا فد دعب هلو هم ردصملا

 ليلدب ئثاا رك ذ ىلع ناطي قيقدتا اودعب همالك عبنت نم هملعب اهي اهب قلعت, اماه ريغو ىنعي

 قيقصتا لهي مو نارصلاخخ.رشاا لاف !مهدارحلاوهو قاعا ه>ولا ىلعهرك د ىلع ىملطإ و

 ماقملا فولمأتف ها لصفلا لوطا تاراهتسالا ىناعمنافهلوذ ىف عمجرملا مد: عماهين اعم
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 د كلوي نك ضن يضل تيتو 7 نلامل هد

 ٌثال_:لا|تاراعتسالا ىدوعلل اهيفلأتاراعتسالاهلوةو هيشاهلا ىفهباوح عم هتركذ ثدع 2

 مب اماقأ اهنملكل ناقئالثا|تاراءتسالا ىأ (اهما_قأر هلوق) اقبا-س ةروكذملا

 ةدرعر ةةاطءىلا مسني اهذم لكو هيليشع ريغ و هيليشعىلا مسقنت هيلييختلا ريغلا هيع رمدتااث

 ْ كد سن ع ىل | و ةيعمنإ وةلسأىلا مقا هرايختا |هرح ردتلا وع ةيعبت وةيلصأ و هحش يع و

 ةدر#وهحش ىلا مسقنت موقلا د_:عةيليبختلاو ى اكسلابهذم ىلءةقاطمو هدر و
 ةيليمع ريسدعو هيلث ىلا مسقتت هينكملاو 2 رخ الاو ف :صملاهملا راشا | ىلع هقلطمد :

 ىف الاه_ءالك عبذت نم كلذ ضعب ع وهةاطمو هدرهئر هدح_تيضلا مسقني اه هم لكو ١

 اهماسقأوتاراعتسالا ىتاعم قرقستا دئاوغدئارذ
 ا | 0



 ٠ هلوق) 9 م اير وما ١١ ناضل: نبل دف ةواهب قله :

 ىعن ل5 طيضلا ةريسعا لب املا هنال هبريبعتلاىلوالا ناكو طءضأ | هلهس ىنمر(هطوبضم

 ىلع هلوقو لهسه-و ىلع اهطبضف فصلا ام ًاررمع موطبش نأ ال اهوطنش ناوموقلا نأ
 ةلمجم ىنع أهلوم_عم ىلاح هديت نعر-ظنل | عطقب رك ذب قلعتموهو ىب رطىأه حر
 هلو ىف امد 0 ط.ضخلاو لاجالا ىلع موقلا بك لاه كك مالك || ىةكقاالأو هة-طوبضم

 فيكف ناسللاب ظفلتلا قيقط ا هانعم ىطنلا نا تاةنازخلا ىطن هلوةولا ترك ذدق باسل

 'داراو قطنلا قلطا هنالا.«رتال__صرأ ايل ةءازاجم همالك_ىفنأب بيحأ بنكلل هدة_س
 ةينكمرأ ةيعبته--رصع ةراعةسارأل د ىندع ى-طن قطنلا نم قتشارةلالدإاوهو ه-هزال
 د١ دل] خيشلاه شا نم ذات اك لساحلاو د ثاطا ىف هترك ذدةو رهط امهريرغتو
 ' ةحرصم ةراعتساوأ مزاللا ىلعموزاملافالطا نم لسه زاجماماخلا ىطن هلوةىفنااضنأ

 نع ف:صملالدعا_ا ولمأتف هادانسالا فزاجم وألم قطنو بنك قى هينكم رأ ةيعدت

 ق-طئلاك هبت راصاغامم حوض ولا نه تخاب ةلالدلا هده نا ىلا ةراش الز اجملا ىلا هَءقط |

 ع نفي هم لاك قنوكيفب ا: 1 ياروب ز عج ىءموا ظنا بنك. "نت هضن ( (رب دولت ]وهز

 معأمااك- !اوهوءاملان وك سو ىاؤلا سكي هطمض لمت ورد , راب 0

 طاقل لال مسا تاكل ا نا ىلع ءان: ىاظملا صوص طخ اوم ومعلا امه :بقالوأاب ودكم توك نا نم

 مالم دش سشوةنلاو فرولا عومجملمس | هن اىلعاعا ا طاود بوزكملا ى اةبو-تك 1

 ةداملا هده طيضانهحصرالو نبابتلا امهنيث هيسنلاتمهضعب هلاقإك 1 وطا

 هدافأ هوعودب دحلان ٠موهعطقلا ىغرةفرذك ةرب رع ديد هن الءاراتفو ىازلا مهذب

 نال هلالدلا نيرخأتملا بناح فو قط !!نيمد ملا بناجحىف:سملاراتخاافاولاقنابصاا
 أ ءانع عون ىلا ىدوملاراصتخالا نرخ اتملاةداعو هحضاولا ةرا.ىلايريبعتلا نيه 12:1 5

 1“ فطع(تدظنفهلوق)ها للملا لا ىدؤي د_ةحاضالا ةدابزب ليوطتا| نأ نيرخأتملارداعو
 : مظنلاوأ. ١ رم ايشدارأ نم نالبب-لا ىلع بيلا فطع نم تدرأ هلوق ىلع

 ىناعملا 4: ص تاماك. ١ فل ا :جالطسالا هانعمر كلسا!ىفءىل اللا لاخدا!ىوغللا هاندم

 مظنلا نمداري_فدي رجتلا ىلا جاتتم كامكلا٠ نكل لفعل 4. طل .امس> ىلع ةلالدلا |4هعمانتم

 ىعلل رطظفلاب هيعبت ةراعتسا هيقنوكب نأ ز وو همالك ىف ةراهتساال : ددنيحو 2و فنرا الا

 نءفرطى ةدرمملا ةواَولا ىهر ةلوعفم ىنءعدل يعفةدي رف عجدت ارذهلوةو مطنلل ىوذللا
 1 يي ااا ا حم يصل

 نيرخ اننا زب زهبلعل دو نيتمد211ب 5ك هيوطن هحو ىلع هطومضمةل#اهرك دتدراذ

 تونك
-..> 



 (دعب امأ هل وق) هريئاط ا ىهب اوج عمت رك دثعماةملا فو نابصلا هدافأ ىلوأ كاذب هلقعف

 تارامتسالا ناعم نافهلوةوه._ثاطا ىف هضعب ت 7 ذدقو هلم فروك ذم اهيلعمالكلا

 قر ةيلييختلا ةراعت_سالاوةينكملا ةرادت -الاوةيلييخختلاريسغلاةرح رصتلا ةراعتسالا ىأ

 ىلع تاراعتسالاهد_هدارملاو ريمالا انه ث لاق هيشانط | ىف هب اوج عم هنرك دثحم ماقملا

 ءزلا ىلعرصصتقا ثيح كاذنال لقاك اهترهشلاهيف فردت مال_ءأال سانح أ ءامسأ اهنأ

 ىناعمهلوةىلع فوطعماهب ىاءتباموهلوقو ها لما قماصءو دعاك دارمال نيعملا
 هنع حصفبإك اهتئارقواهماقأاهب قاعتياعدارملاوتاراعتسالادوهباوب ىف ربمضلاو
 اك اهب قاعتبام امهريغ و ىنعن خلا تاراهتءالا ادعم قرقدتل دهب امرف فدصملالرق

 ناق مم:: قلعت تاراعتسالاب نئ ار-لا ىلعتفهغلتخم قلعتل هج نا من همالك عبتت نم هملعإ ِ

 قاع اهبماسفالا قلعت اهغي رعت ىف ةذوخ اماهنوكسل هني رقلاب ال اهتقيقح مت ال ةراعتسالا
 ىف هباو> عمن ل دش ماقملا ىف رىشا |كاذل حيض وثماتأ ىلاء ىلا مقت ناف حيض وت

 اجد :ارقواهماسقأوتاراعتسالا ىناعم ىهر ةثالثل ارومالا ىندي(ترك ددف هوو هش مشاطا

 باتكلا نال بتكلا فنوكيالوهو طفذتلا رك ذلا نأ, ضرتعاونا..هلا ه-هالعلا لاق

 ىىذلاومه_ضعب هلاك شوق. ءااوأ ىرهولا مالك هديفب اك شوقنلاودروأ: عومجم
 قلغتملا قال_طان م شكةنلا نع ل_سصص زاجم رك ذلان أب بيحاو ش ةلاوها_ءابتكلإ

 ىلع لد: ىردصملا ىعملاب سنا اهب ادت: ىلا سوقماا نال لادلاب ىلعتملاىلعلولدملا,

 انهسنكدلاب دارملانأ نعال نكس ها ىردصملا ىعملاب رك ذلا اهب ىلعتي ىتلا ظافلالا
 مهوتب اي طقفنيمدقتملا بتك الني رخأتملارب زلءشي اماهب دارأ بنكلل|ىهلوةو طقف قرولا
 7 ةري_بع ةلصغم نيم دعما بتك ىناهرك ذنأه_لعدرولالا ودعب مهبناح ىف اهب ريبعتلا نم

 ةدلسه هيكل انا ىع ادلا هل متيالف هطوبضمةل نب رح اا ىفاهرك ذىاننال طيضلا ٠ ظ ٍإ

 9 ةءرهلاوهر ليصفتا| نمةذوخأ م ىهرترك 3لعاف بأ ان نم لاح (ةلصغم هلق )ةلاس 9
 نأ اك لاج الل ل اقملا ليصقتا نم دوخ آمتسيل 90 ةرغمةل صغم ىممف تيتشنلا 00
 ليصفتلا مدع ىععال ىب رقتلا مدعو عجا ىنععلاجسالا ن مةذوخأ هى ”ةلاهمالك ىقهل مث

 (تدر اف هلوق)«ب !؟لاحطيضل | ةريسعهلوقرةل انراةنها 5 ايس كاد لعح حصر لالاو ١

 اهانا هرك دقسنس طيضلا © ريحة ل صغماطم وةلارك ذنأ ف:صااداف افةيبمللءاقلا

 د هلوقهيفانبالوةلاسرلا هدهفيل ًاتىلع ف:صمل الم احا نوكي ةهطويضمةل <20

 ام 1 راعتسالاىناءلدوهباهرك دى ةريمضلا !اوعم ىعمب ماللا لعج 7 وص النال اى
 طبضلا ةرب ريسعة ل صغمبتكل | فاتر رك دنا اعمال رتاراءتسالا كاعمناذ دا



 1 قراهم ل لاَ : راعى جر اهئ ده لل: ه رلاق كأن وكنا
 يومان رغت سال نوكت نأو ليضفتلا دلل !_دالاهري_هذاكلملاو نطاو سنالا

 ىدارفالا فارغتساللاهنوك ىلعدروأ م مفدخيل ازا هرفاهلامهتسا ناكناوىدا رفالاال

 ىلع هةيل_ضفا ىلع هسديئتللو صقن وهو هن دع صقانلا ىلع لءاكلا لء.-ضفن هن اضتفا نم

 ٌقلمء:-:هيذارغتسالا لآ آل ساحل او ىوالاب درذ لك ىلع هتيلضفأ اهنم مولءملا عومجملا
 اهله زاحملا ىف ر ,طبلرال اوه ةيفطا ىإ رط ىلا! !نك.!ىدار ةالا فر ىومحلاتارغت-الا

 هني ريخ أ مْزا سا سن | ىلع هت ريخ أ نال سنجال نوك-: نأر تءاعا- ل نس> لرالا ىلعانه

 ىاجراخ سن !ناكلدارفالا نمدرذج رواه: ا وهو ىتاهرب ىب رط دارفالا ع. ىلع

 لأماسفأه رب ونايصلا نمدافتسب اذكهدرذلا نمض ىف لب هه: قهلدو>وال نال هنمض
 - طايترا قلطمهيشنأب ةيعبت ةراعتسا ىلع ظل نأ نيالو مول_ءموهاك انهىتأنال

 ىتاثلا طفل ربعت_سار لك ىف نكمتلاوأ ىلعتلا عمادع ىاطملا ءالعتسالاب هيلع ىلصعةالكاأ|

 لاق اذكر ىنزمحلا ىنءمال ىلع ظفاريعتساتايئز جلل تايلكل | نم هيبشتلاى رسفلرالا

 )دل ةمعتلا طابترا قلط«هيمتقدتلا مه ق دع زك هون.ش|ام كلذ ىلع سةرغل [قغؤدحبهلوق
 - نم هيبشتلاىرسيفلوالل ىئاثلا ظفل ريعت_بو لك ىف قاعت | عماوم ةقلطملاة يف رظلاب هيلع

 سف نب سانملا ( هل [!كءوهلوق ) ىنزخلا ىعمالو ظفاربع_ىتق تايئزجلا تايلكلا
 2 تاخدف سوفنا!ةاك زب مهغ_صولياذب حلاصلالملاو ناعالا فهعابتاب انهل "الا

 لمها فدصملا نا لام الف مس و هيلع هللا ىلسهلاعار:|سانلادشا مهنالل الا فب اصصلا

 ' نامعالادرغقولرعابتالادارب نأ لهتحيو مال_لاا رةالصل | هراعدب اهصأ ىلع البصل

 نم الت عن ىوذهلوةرنابصلا خيش هلارفكلا سند نءاهتزاهطمهسوفنةاك زيداري د
 . فيض د> لا: لهريظت ىعملاب ع هددعت ىلإ | راظن ىدءمراطفا عجب اطذادرفملات#ت

 وقل ا ىهو سنن عج(س وفناا هل وق)هيشاطا ىف روك دمع الك ماقملا ف ونيم ركسملا مها ربا

 لرد: هب قا>ورر وثهنال ىيقحتل ا ىلع لقعلا ريغىهوةب رظنلا وهن رورمدلا م ولءال هكردملا

 نءةرهاطلاىأ هك زلاهلودو لاوثالا مسأ اذهوهي رظالاوذب رورمذا |مولعا !سمنل |

  لوقءااىوذفندملالاتالهتاةناف لاكلا ىف ةيقترملاةيماثلاو هب رشلاتاردكما ا

 ناك-ف اللا سنا توات هبواكتاارادم هيلع دناسنالالاك هب لمءا!نال همك لا

 ىرالاىب رطااب لمعلا ءاكر مْرلَ#ءاكزلاب سر: اسما بح ًاءاكزلا فسولاب ىلوأ

 هنيك از هن تناكن مفتا اوهشاأ كالو 1 سفن ارتالاكدل ا ىلا لرملا لةءلا نأش نال

 هك ٍرلاسوفنا|ىردهل !يلعي
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 ىلع 4:فحن ىف رجح نب !هلافاك بهاولا ىلا” هئ امس أ نمدرودقو لب اتمالب ىطللاب هاولا
 هنعدريملو عراشلا نءهيفيقوثهشلاءامسأ نأب ه«فعلا وا دري الف ه ةيقعلا باي جاهنملا
 هنأب هنع باو ىل جاتحماهغلابملا ةيصب باهولا هئعدراولا لب هللا ءامسأنمسهاولا نأ
 هنأ قيقحتلاو ةلوعقم ىنمع ةلعف هيطملاو ةداملادورو تكن نم هه: رطىلع هلمرو ص

 فصو :اهب ءاطعالا ناعت لاحاهنال نايصلا نءمد_هناك هيطع ظفا فروجتلاىلإ هحاحال

 بورمضااثن ريغ كلو ةىف هيلع هعوةوو هب برسذأ | اع: لا> ابو رمضم نأ كف ة.طعاهنأب

 نينايبلاد_ةعىملعلا دهعللاما اهيفلأ نامث هيطعل!كلذك َهَقية-بورضم ظفل هيلع قاطإ

 دارفأ نمادرفا طوخ دمنوكي ىتل! ىهرةاحنلا حالط هاب ىنهذلا دهعلل تل الأ اطلاق و
 رثوكللاةروساهب تازن ىتلا ةيطعا | لعلا لهأ دنع انههدوهعملاو بطاخمللامولءمهةيقحعا

 دارفالا عيمج ىف اهقفه ثيح نمهقرقط ا ىلع ةلخادلا ىهر فارغّتسالاوأ ىدضا!ةرو-وأ ٠

 ةبطدا او جراخلا ىهلدو>رالهنال هقيهطامالاط لاق و سنجللا:اأطءلا مجدا ريف 1

 مهبمد رةنهض ىف هقرةط ا اهلوخ دم نالنمين ال١ دنع ىنهذلادوعالالو جراخلا ف ةدو>وم

 مد-ه:مدعال ىرك ذلا دهعللالوةمعتلا راهظأ م-ظعتلا ماقمىفبسنالاوةركنلاك مهيمووه :

 كن اهل _ص ادو مهضعبل حسقتلا ادهو انههتدارادءءاىكروضطادوءالالوال_ىاهرك د

 هيشاحل اقروك دم رخام ةنلانهر هتد> ىلع القتسم هتسلاماةالا هله نم مسق لك لد

 د ارفاغهاركنم رهتش امهاورخمالسل ار لقي ملنابصلا ةمالعلا لاق ( ةالصاار هلوق)
 اهءاقتنا ىر» وأ اًماطمدا رذألا ة هارك ىلع قف وبالف: ملا نالامار الا نءاوهدحأ

 اه ربغر مألا ى ىعفاشلل عقودقو عمه ح رد ناواطخدارذالا ههاركىرب الواظفل عج ا

 نبا ظفاط|ههار كلا قال-طا قفمةوث نمثلوذأ هنايآىفمسات نب باهشا'لافاطخ دارفالا

 هناف تقو ىف سو تقوى ىلس ول امأ سكءلارال_سأ مل-خالو ىل هي نأ هركب معن نآد مر جح

 اولصا 00لا 50 0 ىوقلاىأرلاوهادهر ها الثمن وكي

 الاختام هجر 7 ا فال ةهارك مل سد عم ضونبالوهورقفلا ىواسنةاعرب طامقسالا

 هللالس هنالك ميج جاردنال فسولا اذهراناداهلضفأىأ ( هيربلا ريخ ىلع هلوق) ٠
 اهلص ًارهاوعفم ىنمع ىهف ق واظاوهر ر ءرمأ أ ن نم ةليعفرومهملا نء هم ريااو هر ثمسو هيلع

 زودعو اياطخك ابارب عج اوءايلا عام |! تمغدأر غاب ةز مهلا تدب أفءيطخ نزوة رب
 نايس هب ربا اري مهن ئلوأ ىلاعت هلوةءىرقدقو ل_هالا ىلع ةرودوم أه ,قطنلا

 و ب ير ار ر _ رب ب ب ب بيب عع

 ةن ربل ريخ ىلع ةالصاو



_اولا ىنعم اداريا هب فر سعي لو سايراع هده
ىلع هلالدلا يف حوضولا هفاتشمقرطا د

 : . كاد 

 ك2 ما ر وحصزاجملاب 1 "أ دك دب 0 1 5 0 ىذا

 0 را ةضا "د "ياس اسال

 ىلءىاحرحلا رهاقاا دبع ههذاوو « بسانبا. هامهريغ وأ ةراعتسالاب وأ الس سهاز | هن ولا

 . هيذامولعلا قايىلع هفرسث هل_ضفو  ىئاقكلابو>ولا همكحو ؛ نايبااهمسأو 4 ليقام

 برءلاوهلوسرر هللا مالكن 2نرخامو د هءىأ نم يل دصتل عادلا زجعم نآرقا!نآف رع

 مولعل أى أب أم ةيسسو دع اهتاعوضو ,طاهنالو كورلا ادهىبمطت ىت اا هاب اض؟هلثأ هس و دع

 ىدؤالا ملسو هيلع هللا ىلس هقب دصتا كلذ ىد وللا رجم نآرتلا نأ ة فرغم هت او د نا أم امدلا

 هيما” فوصوملا فدصملا ف د- ىف ) هيطعلا بهاولد+ | هلق ) نب راالا ةداعسب زوهلاىلا

 ضع. ىو هيطعلا بهاولا هنن ١-4 مجنلا ضع. ىو ةب ربل اريخ ىلع ةالصا او هلو دنع هفدح

 نأ ىلع ءانب ىذاملا ين»ع ناكن الع أهلا مساف ه.لاعءو نايمعلا لاق ةرطدل ا|بهاو هللدارخآ

 3 رعءتلاد_فن هضم هت:ةاذأو كلذ ىلع نين ل نأ نمز قم طم ىنعع رار ثوكلاهيطءدارملا

 وألا.ةتسالاوأ لاخلا ىنمع وأةإ صاحب رعتلا فت وهتملاو تءذلا نيب ل_ةيح هب أطملاو

 ىذ رلاهب حرص عراضملا دئئرح هتهب اثأ فن رعتلاد ةهاله_يرظفاد_ةهاضافرا روتسالا

 هلءحىلا جاتديقر وهج ادنع هكيح اواهنأ عمةلداح ريغ في رعناا قامهندب دلتيح همر اطااف

 لمعت جدع أ هريد فود الوءذمبصئلاوأ فرد لا ربخ عفرلاب هنتءارقىلاوأ الدب

 ٠ هيد 0 اذا ل_ءافلا مسا نأ مهضع. نع ىن و مشال ا ىلع ه.شاو- قىذيليبلا ألان خيش

 لالا ىلع ه:لالدر ا.:عاو ه_ض# هتفاضا ن رك_:ؤ ىذالا ىلع هتلال در امةعارارارهتسالا
 اض[لاقو لمأتف ىلا ءتهللاه جر ها كلذ ف رعافهرظأل هةفاضانوك.:ةلابق:ءالاوأ

 د رع فا:_صملا الكف راركتلا مرا الثا ىطم هنوك فدووال لا ه_طعلايدا رملاو

 ةرايعلا هذ_فهق ةمد-6ع حارفالا سو رع بح اصراتخا نكل لرالار'-ث نم اهل هح حمص و

 ثيدحلا أدذ_هلعح نم ىلءدرهناف ةيطلس هلفالتق لق نم ملسو هيلع هللا ىلس هلو اهودو

 لبةفاوثءلاهفسوهءلوءةملادودؤ زا الهنال كلذ نيعتي هنا هل ساحاع لوالاز اع نم

 ( ه.طءلا بهاولو] 8)تاوملا هللا ىاخ ىفاك لل« ةالانراقمن وك نأز روع لب هب لعفلا قلعت

 : ظ 31 000 ةيطعلا_هاولدجلا
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 هههذ ىلعهب نوئيم:بام نيماعتملا رك ذل نأ نشلا ادهىعو رمل لبق. ىغبني هنا

 امهنملكو زاجموأ هقية-اما هدانسا رامتعاي ولو ائغللامهل لوشب نأ 4 فة ريصإ ! ىلع اونوكمل

 ريغ ”ىثلادانساوهىلةعل اراهلاذ ماعوأ ص اخ ىفرعو ىعرسشو ىوغاري-غلاو هربغو ىلقع

 «لقيلا عب رلاتدنأ د انسالاك هلوهامىلادانسالا ةدارا نم هعنام هني رق عم هقالعا هل وهام

 نم كلذردص اذا ليلا هللا تن ىندا:ءالاكه لوهامىلاءىثلادانسا ىه هلق هَميقْطاو
 ىلععلا ريغراغلاو د14 هل ىهتعضراامرفةل مهتما هماكل ا ىههيلقعلا ريغ ةيقطاووو د>وملا

 ىقيقطا ئزعملا ةدارا نم ةعنامهش رقعم هقالءاهل ىه تعض وامريغىفةْلم+2 لا هملكلاوه

 ناك ناوىوخلو هذ هغللا فرعي نييلةءل ا ريغة قرقط اوزاجملا نم لكس لمعتسملا ناك ن امث
 ىوغللا ىنع لان ءهلقان نيهّيام صاخما ىف رعلاو صاخو أ ماعىفرءذالار رست عرسشلا فرع:

 هسوص ةةئاطب د_يةتيالىأ هلقاننيمتبالام ماعلا فرسعلاو ىيالكلاو فرصلاوىوحنلاك

 ىذل ةبادو ثدطاو ظفاللعفرءاعدلار ةدا.ءللةال-دو عاجشلا لحرلاو عيل دساك كلدر

 ىفةفغل فرعبءاطلارسسكب بطاخملا هلومعتسا اذاد_أ ظفانأ ىنعأ نانالاو مد رالا

 اذاال_هفرانوغل ازاحمن وكب عاجشلا ل_>رلا ىو ةبوغل هي ق- نوكي صوصخملا عيسسلا ٠

 قو اساخأفرعه_يفرعةقيتح نوكب صوصخلا ظفللا قود: !فرهب بطاخملا هلهءّتسا

 نوك_:ءاعدلا ف عرمثا!فر_هب بطاخملا اهلمعتسا اذاةالصركلذك ازا نركب ث دخلا

 اهلمهتسا اذاةبادو ةيعرسش هترق-نوك_ت ةصوصخملا لاعئالاولاوتالاىر ايعرمم زاد

 نوك: نا:الا فو اماعاذ رعةيف رعذ قيس نوكست عبدالا ىذ ىف ماعلا فرعلاببطاخملا
 عرشلاحالطصا ىلع ىرحىوغل نمل إمعتسالا وادا لهاا 5:نافاد_هءكلدك ازا:

 راصاا ن امثكلد ىلع سو سى: هدافأإك لرالار_هاظاانأب بيحأاب ؛ وغارأ ايعرمش نوكي

 هتاذىتعادعلا بقر تقتعاك هياكل اوهيئ زاك ةهجاشملا ريغ هتقالع تناك ن ا ىلقعلا ريغ
 حرص ىلا ىهو هر رمصن ةراعتسا ماسفأ ةثالث ىلا مسةنن اهنا م ةراهتساوالاو لس ص زاجمف

 ظل. اهيذ ج رمصن ل ىتلا ىهو هينكم راهدساو ماها ىفا ذسأ تءأرك طقفهب هيشملا ظفاب اهيف

 ة.نكملل هش رتنرك_:امىهوهي لين ةراعت_ساو نالقبتيش 4-,نللاراقطاك هبه ثمل

 تاراعتسالا هذهنا مىلاعتهلاءاشناىنأ,ف وسامهيفعازن ىلع لاثملا اذه قرامانالاك
 هذ همطمضو مى اي سام رخآىلا هقلطمو دش صر ةدر_ مافأ ىلا مسةن:ثالثلا
 ىلرةىةهموظ.ملاةرششعلا معلا د هىدايم مط رك دب مماسقالا

 اعضو نمر عوضوم مث هدد يف هفرعم مهلا ىف عراش ىلع ىح

 امفتتاةباغلاوةمسن لئاسم # اذكر ام لضفو كحر مساو



00 6004 
 01 م 1216

 1 22 1 راما 8 077
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 6 . هلام
 5 جمل 2 2 تل هاي 2 ههف موكا موكام 07 ا 0

 كا امون م هاك ا هكا مو منا ملام
 ُ 96 3 26 45 46 4م 46 41 1 0 هي 9و مور عكر جد 38

 وكون موك موك مكمن هلاك موك وت مكمن موكا موت: مدقاو 2 هل موتاهم وملون عما
 0 0 50/00 رك ٠ كيوتو نددر نكد حدو صدر عدي يكدر كدر نك هيكتور ب02 يكب كك
 بن ا موك موكا ملام ون "مولاه امك منك اه دإ اهدا اه دك هد "موك مدت موك ١م دنل امد مولا ام دا ملا مدا مدنا 62
 03004 0090 0203 0270 000 00 800 200 9 5 ل6 5 ج0 5 50 ل ل ل م كد معد كد مع
 رو هج مولا مول منا مدا اما مهل امه مهدك هدا امك "تدك امنا اهدا مك مدا امو اهدا مدل مولا موكا لعدم مدا و2
 348454845 قط كظ كظ كظ_كظ كظ_ كظ كظ كه 45 05 طك 45 1 صد
 0 0 كد اوم او هم ور هور دوم يحوم رح كوح مك صورو مدا

20 

 - | 07| )5007و

 ةعوميببملا ع ا م م ع نك دا 83 8 85 5 5
 ت0 ده هسس 3703 2 ةنستة تظل 3 50
 302 د عدو رك د د دم دع دو د 022 ةفدت فة ه7 فق هد دم دم د« ده ده 222 31|[ 22 23 623 6
 0 ااذأ11171أ171317141 1010110

 021720 1 0 ا 2 ا ا ا
 رو هلام مدن متل هدا امل امو موا ودا مدي "مدا مد مدا موج عا امد مول مدا مقل اما مل مدل ما 6+

 ا اا

 . 6 محرلانحرااهلامد ِ ا

 4 3 54 ج21 54

 «ب ناحل لئالدلابحشرملا ىلعمالاوةالصلاو * نايبلارارسسأ ناسنالا لع ىذل لدا
 حاصلا ىوذهب اص ار هل 1 ىلعر نا! لكر اعدسا هلضف نمو صقنلا بن اوشن ءدرخلا
 « نارفغلا ىغتيم ىروهنمدلاد © د نانملا هب رهر ريقف لوقيفدعب امأ « نافرعلاو
 ةبرح ىهف»# لوقعل اى رذ ريس ام |هيف تدج ةبد 5 رم لا ىلع هيشاخ تعضو تنك دقىلا

 ل هىد_:ىلا قيلبال لي وطن ضعب اهيف تب رفا مث دي لويقلاب زو صلخملا اهاط اعتي ناب
 رهاولا ات نا رد ىرخأ هيثاح قاهراصتناتيم>افةلاسرلا ىف أعم يفد رب
 ةي_ثاللا ىنامعا-راخ ناك امالا هيف زعألىنا مث 4 هبد:ةرمدلاةلاسرلا ىلع # هينسلا
 تناك نا اهيف فرصت:لايوأ اهتمرب امااهنح اصل: ةرايع لك اهيفىوزع ىلءالاك-ت اهيل الا
 هيبننلل لصالا فام ضع ىلع اهيف عشاوملا ضعب فتلح ا دقواويلع فا ولاءاريإك ةيعص
 ريدح ةباحالاب و ريد_ةءاشيامىلع هن ااهلصأب عقناك اهب عقني نأ هللا لاس ان أو همظع ىلع
 مث هيشاطا روك دم هية عورمثملا نفل نم اهيل مالاك.لا(محرلا نهحرلا هللأ مب هلوق)

 م-رلا نمحرلا هبا مب
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 رم ديسلا اهباحصال هب ريما هعبطملاب)

 ماا 3 هذلوو باشخلا نيسح

١ 

 : 2 و 9

4 
2 
0 







 ماغعفذكع 00 ١01 5عمالما/ع

 همااط5 05 5ا155 عظمرملط 115 2517

 انالاا/ غ55ا17 08 70501110 188

 81 -الةموصطتتتعتو الط

 آط9805 1-81 3:قطذتم 1 -هودتجعوط

2 
661 
036 
1638 




